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RESUMO 

Um dos desafios dos empresários consiste no financiamento da 
expansão de seus negócios e em se tratando dessas expansões, é 
possível elencar vários meios para que esse desafio se consolide 
e proporcione satisfação a todos os envolvidos nesse processo. 
Alguns empresários possuem a estratégia de fundir-se com 
empresas concorrentes, e outros realizam operações estratégicas 
de compra de concorrentes, e outros ainda expandem suas 
operações em mercados externos. Nesse contexto, além do 
relacionamento com investidores interessados em um retorno 
expressível frente ao investimento realizado, existe a 
possibilidade de expansão por meio da abertura do capital 
social, inclusive com o lançamento de ações no mercado 
internacional. Essa pesquisa teve por objetivo apresentar um 
ensaio sobre os impactos que ocorrerão nas organizações, 
tendo-se por base a análise de cenários contábeis nacionais e as 
adequações necessárias às Normas Internacionais de 
Contabilidade. Para tanto, além da pesquisa bibliográfica nos 
livros recentemente atualizados pela Lei 11.638/07, também 
ocorreu à pesquisa nos acervos dos órgãos reguladores e 
fiscalizadores do Brasil e de organismos internacionais, bem 
como nos estudos disponibilizados pelas grandes empresas de 
auditoria. Espera-se que o produto final deste estudo seja de 
grande valia para usuários da contabilidade e pessoas 
envolvidas com a elaboração das demonstrações contábeis nos 
padrões internacionais de contabilidade.  

Palavras-chave: contabilidade internacional; convergência; 
normas internacionais; IFRS; controladoria; 
investimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos desafios dos empresários consiste no financiamento da expansão de seus 

negócios e em se tratando dessas expansões, podemos elencar vários meios para que esse 

desafio se consolide e proporcione satisfação a todos os envolvidos nesse processo. 

Iudicíbus, Martins e Gelbeck (2007) afirmam que “A Contabilidade é um sistema de 

informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de 

natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto 

da contabilização”.  

Neste estudo de caso, foi analisado a estrutura e o impacto das adequações dos 

demonstrativos contábeis às normas internacionais de contabilidade adotadas por 

empresas, em atendimento as Leis 6.404/76 e 11.638/07. Iudicíbus, Martins e Gelbeck 

(2007) ainda escrevem que “A Contabilidade é uma ciência nitidamente social quanto às 

suas finalidades, mas, como metodologia de mensuração, abarca tanto o social quanto o 

quantitativo.”  

Desta maneira sob a ótica dos cenários que envolvem a contabilidade e sob o ponto 

de vista da transição do momento contábil que o Brasil vivencia em função à sua 

adaptação as Normas Internacionais de Contabilidade, para o investidor, é necessário que 

ele conheça a empresa econômica e financeiramente; como ela está organizada e quais as 

ferramentas que ela dispõe para que ele perceba a transparência da sua operação. 

O diagrama na Figura 1 apresenta a estrutura jurídica que as empresas são 

submetidas para contemplar sua função social, econômica e financeira, o qual sua gestão 

deve fundamentar a transparência de sua administração. 
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Figura 1 – Diagrama Sistêmico de um cenário primitivo contábil. 

 
Fonte: Adaptação do autor. 

Na Figura 1 é apresentada a estrutura jurídica que organiza e regulamenta a 

relação entre os usuários e as entidades, de maneira geral. Os direitos e deveres são 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, onde são regulamentados pelo Código 

Civil de 2003, que por sua vez regulamenta ou especifica o conteúdo do CTN – Código 

Tributário Nacional; CLT – Consolidação das Leis do Trabalho; CDC – Código de Defesa 

do Consumidor e outras matérias que influenciam a existência do Usuário. Por outro lado, 

a criação e manutenção de uma entidade, seja ela pública ou privada; com ou sem fins 

lucrativos; de capital aberto ou fechado, em sua gestão é seguida uma estrutura 

econômica e contábil para apresentação de resultados estabelecida pelo CPC – Comitê de 

Pronunciamento Contábil. 

Alteração recente promovida na Constituição Federal foi a promulgação da Lei 

11.638/07, que alterou e revogou alguns artigos da Lei 6.404/76 e regulou as atividades 

dos órgãos normalizadores em conjunto com as agências reguladoras e fiscalizadoras, 
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criando o CPC, composto de diversos órgãos reguladores e fiscalizadores, dentre eles a 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários, IBRACON, BOVESPA, tendo como objetivo a 

adequação das normas brasileiras de contabilidade às Normas Internacionais de 

Contabilidade – IFRS (International Financial Report Standards). 

Segundo Dias e Caldarelli (2008, p. 5) “não há dúvida que a nova legislação abre 

definitivamente a economia brasileira para o mercado de capitais global e vai atrair novos 

investimentos”. Isto posto, é necessária a análise da migração dos cenários contábeis, de 

maneira que permita aos usuários avaliarem a transparência e exatidão com que o 

resultado atingido é apresentado. 

Nesse aspecto, esta pesquisa abordou a análise dos principais relatórios contábeis 

e seus efeitos sobre os cenários primitivo da organização e suas mutações, levando-se em 

conta os preceitos das Normas Contábeis Nacionais e Internacionais tomando como base a 

Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007, além de pronunciamentos de Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) órgão recentemente criado justamente para regular as 

práticas contábeis. 

2. OBJETIVO  

Essa pesquisa tem por objetivo apresentar os impactos que ocorreram nas organizações, 

tendo-se por base os cenários contábeis nacionais e as adequações necessárias as Normas 

Internacionais de Contabilidade. 

Para tanto, além da pesquisa bibliográfica nos livros recentemente atualizados 

pela Lei 11.638/07, foi feito o uso das informações relevantes publicadas nos sites das 

grandes empresas de auditoria que tem desempenhado um papel ativo nesse processo de 

convergência. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia empregada neste estudo de caso foi em analisar os impactos da mutação 

ocorrida nas demonstrações financeiras, face às adequações proferidas pela Lei 11.638/07 

e constituíram-se de pesquisa bibliográfica acerca do tema contabilidade internacional, a 

sua adequação as empresas, além do estudo da própria Lei. 

Foram analisados demonstrativos financeiros que subsidiaram o entendimento 

das ações implantadas pelas empresas para que atendam o objetivo fim dessas 
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demonstrações que é de fornecer informações econômicas e financeiras da entidade ao 

usuário, de maneira uniforme, objetiva e consistente. 

4. DESENVOLVIMENTO  

Esse estudo de caso está baseado no entendimento da Lei 11.638/07, principal 

instrumento que fundamentou as etapas seguintes que são constituídas da análise do 

acervo obtido nos livros e nas pesquisas a sites de consultorias especializadas sobre as 

Normas Internacionais de Contabilidade, assim como os acessos aos organismos que 

patrocinam e regulamentam esse fato. Almeida e Braga (2008, p. 10) ressaltam a 

significância do momento para o contexto econômico brasileiro acerca da promulgação da 

Lei 11.638/07. 

Eles assim expressam: “Foram introduzidas as mais recentes conquistas 

conceituais e normativas em matéria contábil de países desenvolvidos, incorporando-as à 

realidade jurídica e econômica de nosso País, além de serem aperfeiçoadas inúmeras 

disposições e institutos já contemplados na legislação anterior e serem consagradas as 

melhores práticas de governança corporativa.” 

O fato de ela estar intrinsecamente ligada à convergência aos padrões 

internacionais faz com que os profissionais se adaptem com relativa velocidade, a fim de 

atenderem satisfatoriamente seu enunciado. Isto pode ser constatado pelo que declarou 

Marcos Venicio Sanches - Contador e Sócio-Diretor da BDO Trevisan, em seu artigo 

Legislação num mundo plano, em que aponta o impacto da nova lei, não só nas 

corporações brasileiras, mas também nas empresas de auditoria que prestam serviços a 

elas e ainda aos formadores de mão de obra, ou seja, as instituições de ensino que 

promovem a formação de centenas de estudantes anualmente. 

Foram visitados os sites das cinco maiores consultorias atuantes no Brasil, sendo 

elas a Price Waterhouse Coopers; KPMG; Ernest Young; Delloite Touche Tohmatsu, BDO 

Trevisan e ainda a Terco Grant Thornton, todas com atividades de auditoria e capacitação 

para os profissionais atuantes na gestão empresarial. 

A visita ao acervo dessas empresas teve como objetivo identificar as ferramentas 

disponíveis para prestação de serviços face às exigências da Lei 11.638/07. Durante a 

pesquisa dos acervos, foi possível acessar comentários e exemplos sobre as melhores 

práticas para obter, mensurar, analisar e auditar os resultados das companhias. 

Além da pesquisa ao acervo das empresas de auditoria, também os acessos aos 

sítios da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, que o órgão regulador do modelo de 
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convergência, juntamente com a RFB - Receita Federal do Brasil e BACEN - Banco Central 

do Brasil; e ainda do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, órgão instituído para 

estudar, preparar e emitir pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de 

contabilidade, composto pelos principais órgãos de classe do País nas áreas de 

investimentos, mercados de capitais, contabilidade e auditoria. 

No âmbito internacional, foi visitado o sítio da IASB - International Accounting 

Standards Board (Junta de Normas Internacionais de Contabilidade), que é o principal 

regulador mundial das IFRS (International Financial Report Standards) ou Normas 

Internacionais de Contabilidade, o qual o Brasil passou a ser signatário por meio da 

promulgação da Lei 11.638/07.  

4.1. A Lei 11.638/07 

Promulgada em 28 de dezembro de 2007, com vigência a partir de 01/01/2008, a Lei 

11.638/07 promove ajustes profundos na contabilidade brasileira, face sua adequação as 

Normas Internacionais de Contabilidade. Peters (2008) afirma: 

A contabilidade vive um momento de intenso esforço de adaptação às novas 
necessidades de seus usuários e, portanto, convivem com princípios, dogmas e 
doutrinas que ainda não foram depurados, estabilizados e conjugados em modelos 
científicos, ou seja, modelados e testados metodologicamente. 

Essa referência é importante, pois apesar do direcionamento estabelecido pela 

referida lei sobre procedimentos contábeis para o reconhecimento do ganho econômico, 

alguns conceitos não explicados pelo legislador, permitem uma análise subjetiva com base 

nos princípios contábeis propriamente ditos. 

Dentre as mudanças promovidas pela Lei 11.638/07 é possível citar: definição de 

empresa de grande porte, auditoria das demonstrações financeiras, operações 

relacionadas à combinação de negócios e aquisição de empresas, reservas de reavaliação, 

ativos financeiros, ativos e passivos de longo prazo, ativo imobilizado, patrimônio 

liquido, investimento em coligadas, demonstração do fluxo de caixa entre outras. 

Dessa maneira, a principal abordagem cabe a caracterização das Sociedades de 

Grande Porte, onde independente da forma jurídica que as reveste (RIBEIRO, 2009), que é 

assim descrita na lei, em seu Artigo 3º das Demonstrações Financeiras das Sociedades de 

Grande Porte: 

Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a 
forma de sociedades por ações, as disposições da Lei 6.404/76, sobre a escrituração e 
elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente 
por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.  
 

Parágrafo Único: Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta lei, a 
sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver no exercício social 
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anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) 
ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). 

4.2. Estudo de caso – Instituição de ensino privado com ações na BOVESPA – 
Bolsa de Valores de São Paulo 

Para entendimento da abordagem dessa pesquisa, foi utilizado como estudo de caso, o 

balanço de uma instituição de ensino privado com ações na BOVESPA – Bolsa de Valores 

de São Paulo, cujo propósito é observar os reflexos da Lei 11.638/07 em suas 

demonstrações financeiras e a evolução dos cenários em um espaço temporal anual, 

utilizando a técnica de análise horizontal das informações. 

Essa técnica permite a análise da evolução das informações financeiras dentro de 

uma série, comparando a demonstração financeira anterior com uma demonstração 

financeira de referência. Matarazzo (2003) define: “a evolução de cada conta mostra os 

caminhos trilhados pela empresa e as possíveis tendências.” 

4.3. Análise de cenários por meio das demonstrações financeiras 

Iudicíbus, Martins e Gelbeck (2007) afirmam que: 

[...] o objetivo científico da Contabilidade manifesta-se na correta apresentação do 
Patrimônio e na apreensão e análise das causas das suas mutações, por outro lado e sob 
a ótica pragmática, a aplicação da Contabilidade à Entidade particularizada provê aos 
usuários, informações econômicas, financeiras e físicas dessa Entidade. 

Na Tabela 1, o Balanço Patrimonial descreve essas informações atualizadas de 

acordo com as particularidades determinadas pela Lei 11.638/07, incrementando o 

desdobramento de possíveis cenários motivados por comportamentos de mercado, 

políticas públicas, referenciais econômicos e projeções setoriais realizadas por institutos 

de pesquisas, bancos de investimentos, sindicatos e outros usuários. 
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Tabela 1 – Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2008 e 2007. (em milhares de Reais) 

2008 2007 2008 2007

ATIVO PASSIVO

Circulante 219.178 108.652 Circulante 243.888 167.053 

Caixa e equivalentes de caixa 29.101 33.843 Emprestimos e financiamentos 85.880 20.279 

Titulos a receber 134.311 59.033 Fornecedores 21.507 10.241 

Outros direitos a receber 55.766 15.776 Salários, férias e encargos 48.072 29.791 

Compromissos a pagar 9.470 69.052 

Outras obrigações a pagar 78.959 37.690 

Não Circulante 1.259.096 711.004 Não Circulante 256.556 168.188 

Realizável a longo prazo 42.816 14.730 Empréstimos e financiamentos 23.136 52.552 

Títulos a receber 2.799 - Fornecedores 1.538 1.228 

Outros direitos a receber 40.017 14.730 Impostos parcelados 23.348 16.633 

Investimentos - - Compromissos a pagar 196.289 89.659 

Imobilizado 330.953 186.006 Outras obrigações a pagar 12.245 8.116 

Intangível 808.013 471.430 Participação de acionistas não controladores (72) - 

Diferido 77.314 38.838 Patrimônio Liquido 977.902 484.415 

Capital Social 1.002.930 483.811 

Reserva Legal 74 74 

(Prejuízos) /Lucros Acumulados (25.102) 530 

TOTAL DE ATIVOS 1.478.274 819.656 TOTAL DE PASSIVOS 1.478.274 819.656  
Fonte: Relatório CVM. 

Pela Lei 11.638/07, as mudanças ocorridas no balanço patrimonial foram na 

estrutura do Ativo Permanente, onde as contas que representavam os bens imateriais, que 

eram classificadas no Ativo Imobilizado, passaram a ser segregadas no próprio grupo.  

Outra modificação diz respeito ao Patrimônio Líquido, onde as contas de 

Lucros/Prejuízos Acumulados foram modificadas para Prejuízos Acumulados, devendo o 

Lucro Líquido do exercício ser destinado à constituição de reservas ou na distribuição de 

dividendos. 

Foi extinta a conta de Reservas de Reavaliação e criada a conta de Ajustes de 

Avaliação Patrimonial, cujo objetivo é fazer ajustes a preços de mercado dos ativos. 

 E finalizando, a emissão de debêntures, doações e subvenções, que antes 

geravam Reservas de Capital, agora são consideradas como receitas do período e 

transitam pela DRE – Demonstração de Resultados do Exercício. 

Apesar de receber a movimentação das novas contas, não ocorreram 

modificações estruturais na DRE. Outro relatório que merece uma abordagem destacada, 

como na Tabela 2, diz respeito ao DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. 

Destaque evidenciado pelo caráter de adaptação da apresentação das 

informações no momento da transição haja vista, que a Lei 11.638/07 fora promulgada em 

28 de dezembro de 2007, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2008. 
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Tabela 2 – Demonstrações das mutações do Patrimônio líquido.  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007. (em milhares de Reais) 

Capital social Reserva legal
 (Prejuízos) / 

Lucros 
acumulados 

 Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2006 123.648               54                       148                     123.850               

Aumento de capital em dinheiro 360.163               -                          -                          360.163               

Lucro liquido do exercício -                          -                          405                     405                     

Destinação do Lucro Líquido -                          -                          -                          -                          

Reserva legal -                          20                       (20)                      -                          

Dividendos -                          -                          (3)                        (3)                        

Saldos em 31 de dezembro de 2007 483.811               74                       530                     484.415               

Efeito líquido dos ajustes da adoção inicial da Lei 
11.638/07 e MP 449/08 (29.681)               -                          1.072                   (28.609)               

Aumento de capital em dinheiro 548.800               -                          -                          548.800               

Prejuízo líquido do exercício -                          -                          (26.704)               (26.704)               

Saldos em 31 de dezembro de 2008 1.002.930            74                       (25.102)               977.902               
 

Fonte: Relatório CVM 

Como mencionado, face ao momento de promulgação da nova lei, a 

contabilização das adequações refletiram no Patrimônio Líquido, gerando ajustes que 

determinaram um novo saldo a conta, permitindo assim, o conhecimento dos efeitos 

práticos adotados pela nova legislação em consonância com os objetivos de adequação 

das demonstrações financeiras as normas internacionais. 

5. RESULTADOS  

Aplicando-se a técnica de análise horizontal anual, cujo objetivo é comparar resultados 

das contas do relatório em determinados períodos, permitindo uma análise que subsidia o 

endosso das ações determinadas pelos gestores da companhia e ainda permite a avaliação 

do grau de comprometimento dos resultados auferidos. 

Neste contexto, de acordo com a Tabela 3, é possível identificar a mutação 

ocorrida no cenário temporal, onde as informações do ano de 2007 (ano inicial da análise) 

são comparadas as informações do ano de 2008. 
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Tabela 3 – Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2008 e 2007 e análise horizontal. 
(em milhares de Reais) 

2007 2008 Análise Horizontal

ATIVO AH

Circulante 59.033 134.311 128%

Titulos a receber 59.033 134.311 128%

Não Circulante 711.004 1.259.096 77%

Outros direitos a receber 14.730 40.017 172%

Imobilizado 186.006 330.953 78%

Intangível 471.430 808.013 71%

TOTAL DE ATIVOS 770.037 1.393.407 81%  
Fonte: Adaptado pelo Autor 

No balanço patrimonial, foram selecionadas as contas de maior 

representatividade, utilizando-se como parâmetro, os resultados apontados pela análise 

horizontal. É possível identificar as evoluções ocorridas no período, comparando-se a 

demonstração de 2008, mais recente, com a demonstração de 2007, considerada básica. 

A análise constata uma evolução das contas do ativo em 81%, o que demonstra 

que dentro desse período houve expansão das operações da empresa. Ao aprofundar essa 

análise ainda nas contas do Ativo, busca-se entender como ocorreu essa expansão e nesse 

contexto, é observada uma variação de 128% e de 172% respectivamente em contas de 

concessão de créditos, o que possibilita deduzir que umas das estratégias empregadas na 

alavancagem da operação foi o autofinanciamento. 

Ou seja, parte dos recursos captados de acionistas ou de terceiros foram 

empregados na operação da companhia. A outra vertente da análise é entender como que 

uma empresa em expansão consegue operar no curto prazo, sendo que seu capital está 

empenhado no financiamento de sua clientela. 

Ainda nas contas de ativo, observa-se o aumento de 71% e de 78%, 

respectivamente nas contas do ativo intangível e do ativo imobilizado. Isto significa que, 

principalmente, o aumento do ativo imobilizado visa o financiamento do ativo circulante, 

ou seja, o dimensionamento da capacidade de atendimento e geração de vendas. 

Pela característica do imobilizado, é possível conhecer se a estrutura está super 

ou subdimensionada para gerar recursos que impactaram nas disponibilidades existentes 

no ativo circulante. Ou seja, inverta-se a estratégia da companhia, revelada nas linhas do 

Relatório da Administração e nas Notas Explicativas, que acompanham as Demonstrações 

Financeiras da empresa. 
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Concluindo essa análise é possível afirmar que, em decorrência do espaço 

temporal apresentado e das oportunidades apresentadas pelos cenários econômicos, 

políticos e sociais, a empresa capta recursos de terceiros a um custo relativamente baixo 

(negociação de juros, prazos e formas de amortização), quando comparado ao retorno 

projetado pelo emprego desses recursos, geralmente utilizado nas expansões das 

operações. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa proporcionou o acesso a um tema atual, que a sua maneira interfere na forma 

como a empresa opera e apresenta seus resultados, consolidando seus objetivos junto aos 

investidores, acionistas, fornecedores e o fisco. Isto pôde ser comprovado face ao acesso a 

Lei 11.638/07, onde após um estudo preliminar foi possível esboçar um croqui sobre as 

alterações na Lei 6.404/76. 

Ao desenvolver essa pesquisa foi possível focar o conteúdo do material ao 

objetivo de produzir um trabalho que permita a assimilação e o entendimento pelo 

público desse processo de convergência as Normas Internacionais de Contabilidade. 

Isto posto, a abordagem sobre os pontos de maior destaque na legislação, 

subsidiarão a construção dos cenários, proporcionando a assimilação dos efeitos de suas 

mutações nos diferentes momentos de atuação da empresa. 

Com esses cenários devidamente caracterizados, é possível analisar os resultados 

atingidos e ponderar sobre as hipóteses de operação, sustentação e continuidade do 

negócio e a consonância com os objetivos propostos aos acionistas. 
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