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RESUMO 

 

O crescimento dos mercados internacionais de capitais e a redução das barreiras 

no mundo dos negócios fazem com que o movimento pela harmonização das práticas 

de contabilidade entre as nações seja irreversível. Atualmente, mais de 100 países já 

aplicam normas harmonizadas com as International Financial Reporting Standards 

(IFRS), seja nas demonstrações individuais das companhias, seja nas demonstrações 

consolidadas.  

 O Brasil também está trilhando o caminho da harmonização, porém esta não é 

uma transição simples. Existem problemas a serem enfrentados, relativos à capacitação 

de pessoas, às diferenças culturais e ao sistema jurídico (no Brasil vigora o direito 

romano, enquanto nos países de origem anglo-saxã vigora o direito consuetudinário). A 

transição pressupõe ainda a substituição de um modelo baseado em normas por outro 

baseado em princípios, em que a essência econômica dos fatos prevalece sobre a 

forma jurídica e, desse modo, ganham relevância a interpretação e o julgamento 

praticados pelos profissionais. 

 A literatura destaca diversos motivos para a existência de diferenças na 

contabilidade entre países, os quais constituem barreiras em potencial para o alcance 

da harmonização contábil global. Tendo-se em vista tais considerações, o objetivo neste 

trabalho é investigar quais as principais barreiras para a adoção das normas 

internacionais de contabilidade no Brasil. A investigação baseia-se na revisão de 

estudos recentes sobre o tema e entrevistas com profissionais da área contábil em 

empresas, auditorias e no meio acadêmico.  

Na percepção dos entrevistados, as principais barreiras a serem superadas para 

a adoção das IFRS no Brasil são: a) a influência da legislação fiscal; b) a transição de 

um sistema baseado em regras para outro baseado em princípios e, portanto, mais 

subjetivo e c) a qualificação da mão de obra. No que se refere a esta última, observa-se 

que o novo contador deverá ter um perfil mais executivo, participando ativamente das 

decisões da empresa, avaliando, julgando e decidindo. Deverá também mostrar-se 

disponível para uma aprendizagem contínua, adaptando-se a novas situações, 

aprimorando seus conhecimentos sobre finanças, economia e buscando compreender o 

negócio da companhia como um todo.  

 

Palavras-chave: contabilidade internacional, normas internacionais de contabilidade, 

IFRS, harmonização contábil. 



 

 

 

ABSTRACT  

 

 The growth of international capital markets and the reduction of barriers in the 

business world cause the movement for harmonization of accounting practices among 

countries to be irreversible. Currently more than 100 countries have already implemented 

harmonized standards to IFRS - International Financial Reporting Standards - in the 

statements of parent companies or in the consolidated statements. 

Brazil is treading the path of harmonization also, but this is not a simple 

transition. There are problems to be faced concerning employee qualification, cultural 

differences and the legal system (code law versus common law). The transition also 

involves the replacement from a rules-based to a principles-based model, in which 

the economic substance of the facts prevails over the legal status, hence the 

interpretation and judgment performed by professionals are relevant. 

The literature highlights several reasons for the differences in accounting 

among countries, which are potential barriers to the achievement of global 

accounting harmonization. Taking this into account, the objective of this study is to 

investigate which are the main barriers to the adoption of international accounting 

standards in Brazil. The research is based on the review of recent studies on the 

subject and interviews with professionals in accounting firms, audits and academia. 

According to the Interviewees‟ perception, the main barriers for the adoption of 

IFRS in Brazil to be overcome are: a) the influence of tax legislation, b) the transition 

from a rules-based system to one based on principles and, therefore, more 

subjective, and c) the qualification of employees. Regarding the latter, it is observed 

that the new accountant will have a more executive profile, actively participating in 

business decisions, evaluating, judging and deciding, and should also be able to 

learn continuously, adjusting themselves to new situations, improving their 

knowledge of finance, economy and aiming at understanding the company business 

as a whole 

 

Keywords: international accounting, international accounting standards, IFRS, 

accounting harmonization. 
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Introdução 
 

 

Nos últimos anos, o cenário econômico mundial tem passado por transformações 

significativas, atreladas ao acirramento da competitividade global, às inovações 

financeiras e à internacionalização dos mercados de capitais. Na sociedade pós-

globalizada, em que os capitais praticamente desconhecem fronteiras na busca 

pelas melhores alternativas de investimento, cresce a importância da 

comparabilidade das demonstrações contábeis das empresas, para facilitar a 

comunicação entre estas e seus investidores. 

 

Nesse contexto, grande parte dos países no mundo caminha para uma 

harmonização das suas normas contábeis. Esse movimento ganhou impulso na 

Europa, quando os membros da União Européia adotaram as normas emitidas pelo 

International Accounting Standards Board (IASB) como padrão para as 

demonstrações financeiras consolidadas encerradas a partir de 31 de dezembro de 

2005. Desde então, o processo de harmonização vem se expandindo e as normas 

internacionais, ou International Financial Reporting Standards (IFRS), tendem a 

tornar-se o padrão mundial para preparação e divulgação de demonstrações 

financeiras. Atualmente, cerca de 100 países já aderiram a elas e a previsão do 

IASB é que cheguem a 150 nos próximos anos (PICKARD, 2007). 

 

Em 2007, no discurso de abertura de uma mesa redonda sobre a adoção das IFRS, 

Christopher Cox, presidente da Securities and Exchange Commission 1 (SEC), 

afirmou que emissores de ações, investidores e outros stakeholders concordam que 

os mercados mundiais de capitais se beneficiariam da ampla aceitação do padrão 

contábil proposto pelo IASB. Na visão de Cox, substituir a Babel de padrões que 

competem entre si e às vezes se contradizem poderia aumentar a confiança dos 

investidores, possibilitando-lhes melhores conclusões, simplificando processos e 

reduzindo custos para os emissores de títulos (GILL, 2007). 

 

                                                 
1
 A Securities and Exchange Commission (SEC) é o órgão responsável pela regulação do mercado 

de capitais nos Estados Unidos, podendo ser considerado equivalente à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) no Brasil. 
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Essa convergência deve alcançar inclusive os Estados Unidos, que possuem um 

conjunto robusto de normas, os United States Generally Accepted Accounting 

Principles (US-GAAP), considerado, no passado, um candidato a padrão mundial. 

Entretanto, após sucessivos escândalos contábeis, como os casos Enron e 

Worldcom, o modelo norte-americano, fortemente calcado na regulação detalhada, 

sofreu certo descrédito.  

 

Mesmo após os escândalos contábeis e as punições aplicadas pela SEC, a 

qualidade das informações nos Estados Unidos não melhorou. Pesquisa realizada 

pela revista Business Week, no início de 2003, constatou que a SEC solicitou 

esclarecimentos em 70% dos relatórios das 500 maiores empresas do país (LEMES; 

CARVALHO, 2004). 

 

Uma demonstração de que a contabilidade norte-americana caminha para uma 

convergência com o padrão do IASB ocorreu em novembro de 2007. Nesse ano, a 

SEC passou a reconhecer a validade de resultados apurados segundo as IFRS para 

empresas estrangeiras que comercializavam suas ações em bolsas norte-

americanas, desobrigando-as de produzir outro conjunto de demonstrações com 

base nos US-GAAP. Acredita-se que os Estados Unidos adotem o padrão 

internacional até 2015 (PWC, 2008).  

 

Como se pode observar, o caminho da harmonização das normas vem sendo 

trilhado rapidamente. Em maio de 2000, a International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO)2 recomendou aos seus associados a adoção dos 

International Accounting Standards (IAS), nome anterior das IFRS. Dois anos 

depois, em setembro de 2002, a Comunidade Européia oficializou a adoção dos IAS 

como padrão internacional de contabilidade a partir de janeiro de 2005, alcançando 

com isso sete mil empresas em 25 países (IASC, 2008).  

 

No Brasil, a tendência também é a harmonização: desde 2008, várias normas já em 

harmonia com os padrões internacionais têm sido publicadas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC). Além disso, por determinação da Comissão de 

                                                 
2
 A International Organization of Securities Commissions (IOSCO) é um organismo que congrega as 

instituições responsáveis pela regulação dos mercados de capitais de vários países. 
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Valores Mobiliários (CVM), as companhias abertas deverão publicar suas 

demonstrações consolidadas3 de acordo com as IFRS a partir das demonstrações 

encerradas em 31 de dezembro de 2010. Com a rápida edição de normas pelo CPC, 

é possível afirmar que, na prática, as IFRS alcançarão também as demonstrações 

individuais4 das companhias. Dessa forma, o processo de transição brasileiro não 

ficará restrito às demonstrações consolidadas, que usualmente têm valor apenas 

informativo, como ocorre em vários outros países.  

 

Um exemplo recente dos impactos causados por essa transição no Brasil pode ser 

extraído do balanço do primeiro trimestre de 2008 da Companhia Vale do Rio Doce: 

o lucro de R$ 2,2 bilhões nesse período, segundo as normas brasileiras, seria 

reduzido em R$ 830 milhões e as remunerações de acionistas, empregados e 

administradores sofreriam uma oscilação considerável, caso as novas normas já 

estivessem em vigor (AJUSTE..., 2008). 

 

Diferenças tão expressivas como essa mostram que, ao redor do mundo, os valores 

apurados pela contabilidade podem variar significativamente, de acordo com o 

padrão selecionado como base para mensuração e divulgação de resultados. Choi e 

Meek (2005) atribuem as divergências aos princípios escolhidos, às diferenças 

culturais, às práticas de negócio, às estruturas políticas e regulatórias, ao sistema 

legal vigente, à inflação e aos impostos. Nobes (2006) também destaca que os 

padrões e as práticas adotados em cada nação resultam da interação de fatores 

econômicos, históricos, institucionais e culturais, sendo improvável que tais 

componentes se misturem de maneira igual em dois países quaisquer. A 

diversidade, então, é um fenômeno esperado.  

 

Contudo, a busca por algum grau de harmonização é um objetivo importante a ser 

perseguido para que a contabilidade alcance sua finalidade de comunicação com os 

diversos públicos interessados na informação contábil. Nesse sentido, deve-se 

considerar, principalmente, que muitas vezes esse público não se concentra em um 

                                                 
3
 Demonstrações consolidadas são as demonstrações de um grupo de empresas, normalmente 

controladora e controladas, apresentadas como se fossem uma única entidade. 
4
 Demonstrações individuais, ou da controladora, são as demonstrações de uma única companhia. 

Normalmente são utilizadas para remuneração dos acionistas da companhia, para determinação das 
participações de funcionários e administradores e como base inicial para a apuração dos tributos 
sobre o lucro. 
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único país ou, ainda, que necessita comparar empresas situadas em diferentes 

países. Para Franco (1997, p. 158), 

 

[...] o ideal seria que as normas fossem universalmente uniformizadas, em especial 
no caso da contabilidade, que, sendo linguagem universal de negócios e atividades 
econômicas, precisa ser entendida por todos aqueles que se utilizam de suas 
informações como usuários.  

 

 

Em suma, a contabilidade deve ser considerada um denominador comum para os 

executivos das empresas em diferentes países e regiões, que permite as decisões 

de investimentos e a alocação de recursos. Nessa acepção, ganha força a busca de 

um conjunto único de normas, com ganhos como maior comparabilidade, maior 

facilidade de operações internacionais e maior atração de investimentos para o 

Brasil.   

 

Tais ganhos, porém, devem ser avaliados em relação às perdas que podem ocorrer 

com a harmonização. Por exemplo, no Brasil os gastos com pesquisa e 

desenvolvimento são considerados como ativo, ao contrário do que prevê a 

contabilidade internacional, que os considera como despesa. Como se pode notar, o 

comportamento do Brasil parece ser o mais adequado e, nesse ponto, suas regras 

podem ser consideradas mais avançadas que as internacionais (IUDÍCIBUS, 2007).  

 

 

Problema de Pesquisa 

 

 

A adoção de um único padrão contábil por grande parte das nações do mundo não 

é, certamente, uma tarefa simples, considerando-se que cada país desenvolveu 

seus sistemas atualmente em uso ao longo de várias décadas. Nesta dissertação, 

parte-se do princípio de que as causas que resultam na existência de diferentes 

modelos contábeis podem constituir potenciais barreiras para adoção de normas 

harmonizadas. Tal premissa norteia o trabalho de investigação aqui apresentado, 

constituindo-se no problema gerador da pesquisa.  
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Para melhor compreensão da instauração desse problema, faz-se necessário 

explicitar as inquietações nas quais ele se sustenta. Street e Larson (2004), ao 

tratarem da adoção das IFRS em 15 países da União Européia, mostram que a 

maioria deles, inicialmente, limita-se às demonstrações consolidadas das empresas 

abertas5. As demonstrações contábeis individuais dessas organizações e as 

demonstrações das empresas fechadas6, por sua vez, podem ser elaboradas de 

acordo com os princípios contábeis locais vigentes. Para os autores, esse caminho 

pode resultar em um sistema no qual coexistam os dois padrões contábeis: as IFRS 

e as normas locais.  

 

A opção por manter os dois sistemas contábeis coexistindo reduz as dificuldades de 

implantação no curto prazo, pois limita as alterações a um universo menor de 

empresas. Porém, pode ser insustentável no longo prazo, já que resulta em custos 

maiores, reduz a comparabilidade entre empresas abertas e fechadas e pode até 

mesmo resultar em mistura dos conceitos dos dois modelos normativos. 

 

No Brasil, o processo de harmonização começou de forma similar ao ocorrido na 

União Européia. Em 13 de julho de 2007, foi publicada a Instrução CVM 457 

(BRASIL, 2007b), determinando que as companhias abertas, a partir do exercício 

findo em 2010, elaborassem suas demonstrações contábeis consolidadas de acordo 

com as normas internacionais de contabilidade. A opção por um caminho mais 

arrojado ocorreu após a publicação da Lei 11.638, que alterou a Lei das Sociedades 

Anônimas (BRASIL, 2007a), em 28 de dezembro de 2007, dispondo sobre aspectos 

fundamentais para a harmonização de normas vigentes com as normas 

internacionais e, principalmente, sobre o fim da influência da legislação tributária 

sobre as demonstrações contábeis. Desse modo, as demonstrações devem ser 

elaboradas somente à luz dos princípios fundamentais de contabilidade e da 

realidade econômica dos fatos ocorridos. 

 

A Lei determina, ainda, que a CVM emita suas normas em consonância com as 

IFRS, o que, na prática, leva as companhias a adotarem esses padrões em suas 

                                                 
5
 Empresas abertas, ou de capital aberto, são as que possuem parte do seu capital negociado 

livremente no mercado e podem ter seu capital dividido entre muitos acionistas. 
6
 Empresas fechadas, ou de capital fechado, não podem lançar títulos e valores mobiliários para 

negociação no mercado e são normalmente controladas por poucos quotistas ou acionistas. 
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demonstrações individuais, ou seja, as demonstrações das controladoras. Nessa 

perspectiva, pode-se afirmar que o projeto brasileiro é mais arrojado do que o da 

União Européia, onde a mudança, na maioria dos países, está restrita às 

demonstrações consolidadas. 

 

Fato determinante para viabilizar as mudanças no Brasil foi a criação do CPC, que 

se tornou o órgão responsável pela emissão de normas de contabilidade no País. 

Essa entidade vem rapidamente traduzindo e publicando as normas internacionais, 

as quais têm sido prontamente aprovadas pela CVM e também pelo Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) e outros órgãos reguladores. Destaque-se que, com 

a aprovação do CFC, as novas normas emitidas em harmonia com as IFRS passam 

a vigorar não apenas para as companhias abertas, que estão sob a esfera de 

regulação da CVM, mas também para empresas de capital fechado ou limitadas. 

 

Tais mudanças certamente resultarão em fortes impactos para os contadores e para 

os usuários da informação contábil. Para os contadores, o desafio é substituir um 

modelo fundamentado fortemente em regras e com foco no atendimento ao fisco – 

no qual os profissionais praticamente se limitam a ler as normas e aplicá-las – por 

um modelo de natureza mais subjetiva e interpretativa, em que as contabilidades 

fiscal e societária devem ser separadas e a habilidade de julgamento deve ser 

desenvolvida. Para os usuários da informação contábil, o desafio é conceder uma 

atenção muito maior às demonstrações, necessária para a compreensão das 

escolhas feitas pela administração das companhias e dos efeitos que elas geram 

sobre seus resultados e seu patrimônio.  

 

Essas inquietações auxiliaram na formulação de uma questão de pesquisa e no 

estabelecimento dos objetivos a serem alcançados no trabalho de investigação, 

apresentados a seguir.  
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Questão de Pesquisa e objetivos 

 

 

Uma vez que o processo de adoção de normas harmonizadas com os padrões 

internacionais está em andamento, este trabalho é de natureza exploratória e busca 

resposta para a seguinte questão:  

 

na percepção dos profissionais e acadêmicos atuantes na área de contabilidade, 

quais as principais barreiras a serem enfrentadas, no Brasil, para a adoção de 

normas contábeis harmonizadas com os padrões internacionais? 

 

Considerando-se que o presente estudo é exploratório, optou-se por dispensar a 

elaboração de hipóteses. Em pesquisas qualitativas, muitas vezes elas não são 

formuladas antes da coleta de dados, devido à sua natureza indutiva, sobretudo no 

caso de estudos exploratórios (SAMPIERI, 2006), que geralmente são guiados por 

questões, problemas e pela busca de padrões (PATTON, 1987). 

 

A pergunta apresentada gerou o objetivo principal deste trabalho: identificar, com 

base na percepção dos profissionais e acadêmicos atuantes na área de 

contabilidade, quais as principais barreiras a serem enfrentadas, no Brasil, para a 

adoção das normas contábeis internacionais.  

 

Como objetivos secundários, pretende-se estabelecer uma comparação entre as 

visões dos diferentes grupos participantes do estudo – contadores, auditores e 

representantes do meio acadêmico – e registrar a visão que apresentam sobre as 

novas habilidades e competências necessárias aos contadores que pretendem atuar 

na área. 

 

 

Justificativa para escolha do tema 

 

 

A contabilidade, ao longo de sua história, que data de mais de quatro mil anos, tem 

procurado adaptar-se às exigências dos seus usuários e às circunstâncias dos 
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mercados onde se desenvolve (MARTINS; IUDÍCIBUS, 2007). Nesse universo, a 

necessidade de padronizar suas normas não é nova. Linowes (1965), em artigo 

publicado há mais de 40 anos, já afirmava que os negócios não seriam mais 

planejados em termos nacionais, e sim em termos globais. Além disso, ele também 

chamava a atenção para o fato de que as práticas contábeis não eram uniformes. 

 

Atualmente, a necessidade de uma contabilidade internacional continua sendo 

amplamente discutida. Para Choi e Meek (2005), a importância desse tema decorre, 

conforme explicitado, do crescimento e da difusão das operações multinacionais, do 

aumento da competição global e da internacionalização dos mercados de capitais. 

Eles enfatizam que um padrão único permite aos investidores que analisem e 

comparem empresas em diferentes mercados, além de reduzir custos para as 

organizações que têm de elaborar diferentes conjuntos de demonstrações para 

diferentes finalidades. 

 

Como se sabe, no Brasil, uma mudança nesse sentido também vem sendo cogitada 

há alguns anos. Já foi mencionado que em julho de 1999, a CVM encaminhou ao 

Ministério da Fazenda o projeto de reformulação da Lei nº 11.638, das Sociedades 

Anônimas, e já naquela época os objetivos das alterações eram: a) atribuir maior 

transparência e qualidade às informações contábeis; b) criar condições para 

harmonização da Lei com as práticas internacionais; c) eliminar ou reduzir a 

dificuldade de interpretação das informações; d) reduzir o custo da elaboração, 

divulgação e auditoria das demonstrações (grifo do pesquisador).  

 

Entretanto, durante o período em que vinha sendo pleiteada a busca por uma 

harmonização das normas brasileiras com os padrões internacionais, a discussão 

não evoluiu. A aprovação da Lei 11.638, no final de 2007, surpreendeu os 

profissionais da área, que se mostraram preocupados diante do novo contexto. Em 

matéria publicada após a divulgação dos primeiros balanços com os efeitos dessa 

Lei, o Jornal Valor Econômico assim traduziu esta preocupação: 

 
[...] porém, os números fornecidos ainda estão encobertos por muitas dúvidas. Há 
mais perguntas do que respostas em torno do processo de adaptação dos balanços 
à Lei 11.638 - aprovada no apagar das luzes de 2007, o que deixou o prazo para 
regulamentação apertado. A despeito de toda a confusão existente já na 
homologação da legislação, a CVM tumultuou um pouco mais o ambiente ao pedir 
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que as empresas fizessem alguns ajustes já a partir do primeiro trimestre 
(AJUSTE..., 2008). 

 

 

Embora as mudanças sejam iminentes e bem-vindas, o fato de estarem ocorrendo 

de maneira bastante acelerada justifica o presente trabalho neste momento, com o 

processo ainda em curso. Acredita-se que a antecipação das principais barreiras a 

serem enfrentadas para adoção de normas contábeis internacionais pode auxiliar os 

contadores e gestores das companhias a planejarem os processos de transição nas 

suas empresas. 

 

A experiência do pesquisador como profissional da área contábil e participante de 

grupos de discussão e fóruns sobre o tema permite afirmar que há uma percepção 

no mercado de que talvez os profissionais não estejam totalmente preparados para 

uma nova contabilidade. Nesse prisma, Marshall (1999, p. 25) ressalta que 

 
em pesquisa qualitativa, a curiosidade inicial para a investigação muitas vezes vem 
da observação do mundo real, emergindo a partir da interação do pesquisador e sua 
experiência direta, o conhecimento tácito, os compromissos políticos, os interesses 
práticos e o crescente interesse acadêmico.   
 

 

Por fim, deve-se destacar que a maior parte dos estudos realizados no Brasil sobre 

contabilidade internacional tem seu foco na constatação dos impactos da adoção de 

normas IFRS ou US-GAAP sobre os resultados das companhias. Não foram 

encontrados muitos trabalhos que busquem a visão dos praticantes de contabilidade 

acerca das dificuldades para adoção de normas internacionais no País. 

 

Uma discussão das principais barreiras a serem enfrentadas nesta transição, 

comparando-se as percepções dos profissionais de contabilidade com os resultados 

de estudos recentes em outros países, poderá auxiliar no preenchimento de uma 

lacuna na literatura. Por não esgotar o tema, esta dissertação pode servir de mote 

para trabalhos futuros.  
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Estrutura do Trabalho 

 

 

No intuito de alcançar os objetivos estabelecidos, este estudo está estruturado em 

três capítulos, além da introdução e das considerações finais.  

 

No capítulo 1, apresenta-se a revisão da literatura sobre contabilidade internacional, 

com estudos que versam sobre evolução do ambiente regulatório da contabilidade 

no mundo e no Brasil; harmonização contábil; possíveis barreiras no processo de 

harmonização e experiências recentes de harmonização contábil em outros países. 

No capítulo 2, explicita-se a metodologia de pesquisa, considerando-se os 

procedimentos adotados na coleta de informações, na análise e interpretação dos 

dados obtidos. No capítulo 3, apresentam-se os resultados da investigação, 

apontando-se para as principais barreiras percebidas pelos profissionais e 

acadêmicos da área contábil, bem como para as características necessárias aos 

contadores em um novo cenário.  
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Capítulo 1 – Fundamentação teórica 
 

 

 

Em decorrência do movimento pela harmonização contábil internacional e adoção 

das IFRS em vários países, são diversos os autores que se preocupam em 

compreender os impactos desse fenômeno. Assim, tratam, em seus estudos, da 

importância de maior transparência na divulgação de informações; do 

gerenciamento de resultados; dos efeitos das mudanças geradas pelo processo de 

harmonização sobre os resultados; das vantagens e desvantagens decorrentes de 

sistemas baseados em regras ou princípios; da atuação de órgãos reguladores na 

área de contabilidade, entre outros temas. Porém, poucos discutem especificamente 

o conjunto de barreiras que podem dificultar a adoção de normas internacionais em 

uma determinada nação. Neste capítulo, apresentam-se alguns estudos sobre 

harmonização contábil e adoção das IFRS, para melhor compreensão do universo 

desta pesquisa. 

 

 

1.1. Evolução do ambiente regulatório da contabilidade  

 

 

A tendência que converge para o estabelecimento de uma harmonização contábil é 

observada em diversos países. Entretanto, a compreensão do atual contexto 

regulatório mundial relaciona-se ao conhecimento dos fatores que o circundam. 

Nessa perspectiva, apresenta-se, a seguir, um breve panorama sobre a evolução do 

ambiente regulatório da contabilidade no mundo e no Brasil. 

  

Em 1973, representantes da classe contábil da Alemanha, da Austrália, do Canadá, 

dos Estados Unidos, da França, da Holanda, da Irlanda, do Japão, do México e do 

Reino Unido constituíram o International Accounting Standards Committee (IASC), 

que, em 2001, foi substituído pelo IASB, órgão atualmente responsável pela emissão 

das IFRS. De forma gradativa, outros países associaram-se ao IASB, entre eles o 

Brasil, representado pelo CFC e pelo Instituto Brasileiro dos Auditores 
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Independentes (IBRACON). Atualmente, as IFRS já estão traduzidas para quarenta 

e dois idiomas (IASC, 2008).  

 

O IASB tem como objetivos: (i) desenvolver normas internacionais de contabilidade 

de alta qualidade, transparentes e aplicáveis; (ii) promover a utilização e a rigorosa 

aplicação dessas normas e (iii) promover a convergência das normas dos diversos 

países para as IFRS. Na análise de Ball (2006), o órgão tem conseguido amplo 

sucesso nos dois primeiros objetivos. O último, porém, gera discussão quanto à 

natureza da convergência proposta: há dúvidas se houve convergência de fato ou se 

estaria ocorrendo apenas uma convergência de direito (tais conceitos serão 

explicitados adiante).  

 

Desde a sua origem, o IASB é um órgão independente e privado, que não está 

sujeito ao controle do governo, mas também não tem autoridade formal para impor 

seus normativos. Consequentemente, sua filosofia sempre foi a da persuasão após 

muita discussão, buscando uma convergência entre os interesses dos participantes 

no estabelecimento das normas contábeis. Um aspecto positivo dessa postura é a 

alta qualidade resultante de suas normas após as longas discussões. Por outro lado, 

a necessidade de acomodar interesses muito diferentes levou a entidade a aceitar 

inicialmente duas ou mais alternativas para tratar uma mesma situação, fato que, 

com o tempo, mostrou-se inadequado ao objetivo de harmonização. Assim, mais 

recentemente, o organismo passou a buscar a eliminação de tratamentos 

alternativos, estabelecendo que, quando existir mais de uma opção, deve haver uma 

clara preferência por uma delas, o que resulta em uma forte redução de padrões 

alternativos (ALEXANDER; ARCHER, 2006). 

 

No intuito de tornar os padrões de reporte financeiro compatíveis entre si, em 2002 o 

IASB firmou acordo com o Financial Accounting Standards Board (FASB), órgão 

norte-americano independente, reconhecido pela SEC e que tem como objetivo 

determinar e aperfeiçoar os procedimentos e as normas contábeis em empresas 

norte-americanas. Embora não se tenha definido uma data limite para a 

concretização do acordo, denominado Norwalk Agreement, a parceria firmou a 

tendência de se estabelecer um padrão de normas internacionais de contabilidade.  
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Na mesma direção, a SEC também realizou dois importantes movimentos que 

convergem para a harmonização de normas contábeis: o primeiro foi a decisão, em 

2007, de eliminar a obrigatoriedade de reconciliação com os US-GAAP para 

emissores estrangeiros que utilizassem as IFRS na elaboração das suas 

demonstrações financeiras. O segundo foi a emissão de um comunicado solicitando 

comentários de empresas americanas sobre a adoção das IFRS como modelo de 

reporte financeiro. No que se refere a este último, as respostas têm sido bastante 

favoráveis, pois aproximadamente dois terços dos respondentes concordam com a 

fixação de um prazo para essa transição (SEC, 2008). 

 

No Brasil, também já se constata um forte movimento em prol da harmonização com 

as normas internacionais. As empresas de capital aberto que aderiram ao Novo 

Mercado, criado pela Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) em 2000, 

assumiram um compromisso de divulgar anualmente, como informações adicionais, 

seus demonstrativos de acordo com um dos modelos considerados padrões 

internacionais: US-GAAP ou IFRS. Em 2006, o Banco Central do Brasil (BACEN), 

por meio do comunicado nº 14.259/06, estabeleceu que as instituições financeiras 

deverão publicar suas demonstrações consolidadas de acordo com as IFRS a partir 

do exercício findo em 2010. Na sequência, a Instrução CVM 457/07 determinou a 

mesma medida para as companhias abertas. As demonstrações deverão ser 

comparativas, contendo os anos de 2009 e 2010, e a antecipação da adoção é 

facultativa (BRASIL, 2007a; 2007b). 

 

Observe-se que a Lei 11.638/07 (BRASIL, 2007a) antecipou parte dos efeitos 

gerados por essas medidas, introduzindo várias alterações plenamente alinhadas 

com as normas internacionais já nos balanços das empresas no ano de 2008. 

Talvez a mudança mais relevante tenha sido a introduzida pelo seu artigo 5º, pois 

pela primeira vez foi reconhecida a importância da participação dos profissionais da 

área contábil no estabelecimento das normas que regulam a contabilidade das 

empresas: 

Art. 5o. A Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art.10-A: 

Art. 10-A.  A Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil e demais 
órgãos e agências reguladoras poderão celebrar convênio com entidade que tenha 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm#art10A
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por objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade 
e de auditoria, podendo, no exercício de suas atribuições regulamentares, adotar, no 
todo ou em parte, os pronunciamentos e demais orientações técnicas emitidas. 

 
Parágrafo único.  A entidade referida no caput deste artigo deverá ser 
majoritariamente composta por contadores, dela fazendo parte, paritariamente, 
representantes de entidades representativas de sociedades submetidas ao regime 
de elaboração de demonstrações financeiras previstas nesta Lei, de sociedades que 
auditam e analisam as demonstrações financeiras, do órgão federal de fiscalização 
do exercício da profissão contábil e de universidade ou instituto de pesquisa com 

reconhecida atuação na área contábil e de mercado de capitais (BRASIL, 2007a). 
 

 

Com a mudança na Lei das Sociedades Anônimas, reconheceu-se o papel do CPC, 

órgão de direito privado, que congrega representantes de diversas entidades: 

Associação Brasileira das Sociedades de Capital Aberto (ABRASCA), Associação 

dos Profissionais e Investidores do Mercado de Capitais (APIMEC), BOVESPA, 

CFC, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e Financeiras 

(FIPECAFI), IBRACON, além do Banco Central, da CVM, da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP) e Secretaria da Receita Federal (SRF), que participam 

como convidados. O esquema a seguir sintetiza a composição do CPC: 

 

 

Esquema 1 – Composição do CPC 
 Fonte: esquema elaborado pelo pesquisador 

 

Entidades que compõem o CPC 

Participantes convidados 

CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

ABRASCA 

FIPECAFI BOVESPA 

APIMEC IBRACON 

CFC 
BACEN CVM 

Outras  entidades ou  
especialistas SRF 

Pronunciamentos 
Intrepretações 

Orientações 

SUSEP 
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Espera-se que o CPC desempenhe no Brasil um papel semelhante ao do IASB na 

Europa e ao do FASB nos Estados Unidos, centralizando a emissão de normas 

contábeis no País, com participação efetiva dos profissionais envolvidos no processo 

de preparação das demonstrações e dos usuários dessas informações. Para que a 

utilização desse modelo seja acolhida pelo sistema jurídico brasileiro, as normas 

editadas pelo CPC são referendadas pelos organismos autorizados pela Lei a 

praticar a regulação contábil, como, por exemplo, a CVM, o CFC e o BACEN. 

 

Sobre a importância da criação do CPC, Martins, Martins e Martins (2007) afirmam 

que nos países de direito romano, como o Brasil, o processo de normatização 

sempre teve pouca participação dos profissionais de contabilidade e menos ainda 

dos usuários das informações, o que seria agora corrigido com a criação desse 

organismo independente. Para os autores, a mudança levará a uma evolução mais 

rápida das normas, permitindo-lhes acompanhar as demandas geradas pela 

evolução do ambiente de negócios. De fato, a estrutura teórica da contabilidade 

deve ser dinâmica, assim como a realidade dos negócios; daí a necessidade de 

existir um alicerce de princípios contábeis sobre os quais novas práticas sejam 

construídas conjuntamente por preparadores das demonstrações, usuários, 

academia e órgãos reguladores. 

 

Nesse sentido, Niyama, Pederiva e Morgan (2003), ao analisarem a evolução dos 

US-GAAP, constatam que o usuário das demonstrações contábeis nos Estados 

Unidos já deixou de ser mero receptor dessas informações, participando ativamente 

do processo de elaboração das normas. No Brasil, a criação do CPC abre espaço 

para a ocorrência de fenômeno similar, que reduzirá a dependência de uma 

normatização oriunda apenas do governo. 

 

Traçando-se um paralelo entre a União Européia – onde o processo de adoção das 

IFRS como padrão já está bastante adiantado – e o Brasil, observa-se a velocidade 

e abrangência das mudanças no processo brasileiro. Conforme já explicitado, a 

CVM, em meados de 2007, determinou a divulgação das informações consolidadas 

em IFRS a partir de 2010. Pode-se dizer que esse prazo foi reduzido pela Lei 

11.638, de dezembro de 2007, que permitiu a introdução de parte importante das 

alterações já a partir de 2008, as quais abrangeram inclusive as demonstrações 
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contábeis de empresas de capital fechado e limitadas e não apenas as 

demonstrações consolidadas das companhias abertas. 

 

Sellhorn e Gornik-Tomaszewski (2006) explicam que na Europa, consideradas 

exclusivamente as companhias abertas, apenas 11 países de um total de 28 

requerem a utilização das IFRS nas demonstrações individuais.  Nos demais, as 

IFRS são mandatórias apenas nas demonstrações consolidadas. Segundo os 

autores, o propósito das demonstrações consolidadas é profundamente diferente do 

propósito das demonstrações individuais: enquanto aquelas são usadas 

exclusivamente na tomada de decisões de negócios e investimentos, estas 

frequentemente servem a outras finalidades, como distribuição de lucros e 

tributação.  

 

Se a adoção de um modelo dirigido apenas às demonstrações consolidadas é uma 

tarefa trabalhosa, uma completa transição de um modelo local para os padrões 

internacionais, alcançando, inclusive, as demonstrações individuais das empresas, é 

um processo bastante complexo. No Brasil, que vem caminhando para uma 

transição completa, os pronunciamentos do CPC constituem, na prática, uma 

tradução com poucas adaptações das normas IFRS e estão sendo prontamente 

referendados pela CVM e pelo CFC, o que lhes garante maior alcance. 

 

Em resumo, com a criação do CPC, o Brasil aproxima-se de outros países em 

termos regulatórios, ficando a cargo desse órgão o desenvolvimento de normas e a 

demanda por participação de representantes da área de contabilidade para 

discussão das mesmas, o que favorece o processo de harmonização contábil no 

País. Por outro lado, a velocidade com que as mudanças vêm ocorrendo pode, de 

alguma forma, prejudicar a qualidade final do processo, seja pela dificuldade de 

adaptação dos profissionais, pela fragilidade do sistema de ensino, ou ainda pela 

atuação dos órgãos reguladores, que terão que trabalhar de maneira coordenada 

para evitar contradições na regulação. 
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1.2. Harmonização e padronização 

 

 

Uma vez que neste trabalho o objetivo é identificar barreiras para a adoção de 

práticas contábeis harmonizadas com as IFRS no Brasil, torna-se importante definir 

o conceito de harmonização, distinguindo-o do conceito de padronização. 

 

Choi e Meek (2005) consideram a padronização como um conjunto estrito de regras, 

que não permite acomodar as diferenças nacionais, sendo, portanto, mais difícil de 

implementar. A harmonização, por sua vez, é um processo mais flexível, que não se 

vale de uma abordagem única. Para eles, a comparabilidade é possível quando a 

similaridade é suficiente para que os usuários possam comparar as demonstrações. 

 

Saudagaran (2004) também considera a harmonização diferente de padronização. 

Ele assinala que aquela remete ao movimento de sair da total diversidade, ao passo 

que esta remete ao movimento de entrar na total uniformidade. Nesse prisma, a 

harmonização é um objetivo difícil de ser alcançado. Na Europa, por exemplo, 

apesar dos esforços que vêm sendo realizados nesse sentido, persistem 

substanciais diferenças entre a contabilidade da Inglaterra, tradicionalmente mais 

voltada para o mercado de capitais, e a contabilidade dos países da Europa 

Continental, onde é maior a influência do fisco e de credores.  

 

Na mesma linha, Nobes e Parker (2006) definem harmonização como um processo 

para incrementar a comparabilidade de práticas contábeis, sendo tolerada alguma 

variação dentro de alguns limites. Já a padronização implica a imposição de um 

conjunto mais estreito de regras. Eles afirmam que, em princípio, a harmonização 

pode ser alcançada sem a padronização e vice-versa. 

 

Segundo Weffort (2005), a harmonização pode ocorrer em dois âmbitos: nas 

práticas contábeis (harmonização de fato) ou nas normas contábeis (harmonização 

de direito). A harmonização de fato refere-se à efetiva aplicação dos procedimentos 

internacionais, ou seja, à incorporação dos conceitos às práticas locais. Já a 

harmonização de direito refere-se à incorporação do conteúdo das normas 

internacionais aos normativos nacionais, no intuito de tornar um determinado 
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procedimento contábil obrigatório, permitido ou proibido, sem a certeza da efetiva 

implantação das mudanças.  

 

No Brasil, em princípio, o caminho é o da harmonização, ainda que o CPC venha, na 

maioria dos casos, realizando uma tradução literal do texto das normas IFRS. 

Considerando-se que as normas são colocadas em audiência pública e que alguns 

aspectos estão sendo alterados para sua adaptação ao ambiente local, como, por 

exemplo, a proibição da reavaliação de ativos, pode-se chamar o processo em curso 

de harmonização e não de padronização. 

 

No entanto, as mudanças de legislação introduzidas no País garantem apenas a 

harmonização de direito; a harmonização de fato só poderá ser constatada à medida 

que forem publicadas demonstrações das empresas com base nos novos padrões 

contábeis. Neste trabalho, importa a harmonização de fato, visto que o objetivo é 

identificar as barreiras que podem impedir que as práticas contábeis se tornem 

adequadas aos novos padrões trazidos pela contabilidade internacional.  

 

Uma grande preocupação referente à harmonização contábil de fato diz respeito à 

ocorrência de possíveis diferenças na implementação das IFRS em cada país, em 

função de características políticas e econômicas locais, com o risco adicional de 

essas diferenças ficarem ocultadas por um verniz de uniformidade. Nesses termos, 

Ball (2006) defende que a simples produção de normas uniformizadas não garante 

relatórios financeiros também uniformizados.  

 

Outra preocupação refere-se à atuação dos órgãos reguladores e fiscalizadores 

nesse tipo de harmonização. Esse aspecto é estudado por Brown e Tarca (2005, 

2007), que conduzem uma análise aprofundada dos diferentes modelos existentes. 

Em um primeiro momento, os autores comparam o modelo vigente na França, onde 

o órgão responsável pela fiscalização da aplicação das normas é governamental, 

com o modelo do Reino Unido, onde a atribuição é de um organismo privado 

(BROWN; TARCA, 2005). A análise aponta para a importância do alinhamento das 

questões institucionais e legais para que se possa alcançar a efetiva aplicação dos 

padrões. Em um segundo momento, os autores comparam os modelos normativos 

vigentes no Reino Unido e na Austrália e concluem que, apesar de adotarem 
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modelos distintos, os órgãos responsáveis pela fiscalização da aplicação das IFRS 

podem alcançar sucesso nas suas missões, pois ambos os países têm experiência 

em trabalhar com a contabilidade baseada em princípios (BROWN; TARCA, 2007). 

 

Os estudos desses pesquisadores deixam, então, duas preocupações em relação à 

harmonização de fato com as IFRS no Brasil: a primeira refere-se ao alinhamento 

das questões institucionais apontado por eles como fundamental e a segunda refere-

se à adequação da experiência dos reguladores brasileiros ao novo ambiente. Em 

suma: 

 

a) vários órgãos reguladores tratam de contabilidade: além da CVM, que legisla 

para as companhias abertas, e o CFC, que trata de contabilidade para as 

empresas em geral, há o BACEN para as instituições financeiras, a Agência 

nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para as empresas da área de energia e a 

SUSEP para as seguradoras, apenas para citar alguns. Para exemplificar o 

problema que pode advir da falta de alinhamento das diferentes instituições 

envolvidas, destaca-se que a CVM já aprovou mais de 20 CPCs, enquanto o 

BACEN aprovou apenas um. Desse modo, um banco de capital aberto, sujeito à 

regulação dos dois órgãos, adentrará em um cenário complexo. Nesse contexto, 

ou prepara balanços diferentes para cada um deles, ou desrespeita algum dos 

reguladores, colocando em risco a harmonização de fato; 

 

b) o modelo contábil vigente no Brasil é fortemente baseado em regras, por isso há 

que se verificar em que medida os órgãos reguladores irão se adaptar ao novo 

modelo baseado em princípios.  

 

 

1.3. Harmonização contábil – revisão da literatura recente 

 

 

Considerando-se que as normas emitidas pelo IASB têm sido utilizadas por vários 

países, não são poucos os pesquisadores preocupados em compreender os 

aspectos a elas relacionados. Entre os temas investigados, destacam-se: 

contabilidade internacional, harmonização contábil, diferenças entre IFRS e US-
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GAAP, influência de aspectos culturais no processo de harmonização, entre outros. 

A seguir, apresentam-se alguns estudos que podem auxiliar na compreensão do 

fenômeno em curso e facilitar a discussão sobre barreiras para adoção das IFRS no 

Brasil, a ser realizada no capítulo 3. 

 

A importância da fiscalização por órgãos reguladores para que ocorra a 

harmonização de fato é apontada por Bradshaw e Miller (2008), ao analisarem uma 

amostra de empresas não-americanas que adotaram os US-GAAP voluntariamente 

no seu reporte financeiro. Segundo eles, esse processo de adoção resulta em 

alteração expressiva dos números nos balanços, mas não há uma efetiva 

convergência com as práticas adotadas pelas empresas americanas. Desse modo, 

concluem que a diferença apresentada decorre da regulação e fiscalização: as 

empresas americanas são mais sujeitas à regulação e fiscalização no que se refere 

à aplicação das normas do que as empresas não-americanas. Destaque-se que a 

pesquisa enfoca as normas US-GAAP, muito mais detalhadas e com muito mais 

orientações do que as IFRS; portanto, segundo esses autores, estas normas dariam 

menor espaço para diferenças na sua aplicação. 

 

Na mesma direção, Webster e Thornton (2005) analisam a qualidade dos resultados 

de três grupos de empresas no Canadá e nos Estados Unidos: (i) empresas 

canadenses que utilizam normas canadenses (baseadas em princípios); (ii) 

empresas canadenses que utilizam normas americanas (baseadas em regras); (iii) 

empresas norte-americanas, que utilizam normas americanas. Na comparação entre 

as companhias canadenses que utilizam normas locais e as que utilizam os US-

GAAP, os autores concluem que o sistema baseado em princípios (canadense) é 

mais eficiente, já que o primeiro grupo apresenta melhor qualidade nos seus 

demonstrativos.  

 

Ao compararem, porém, as empresas canadenses com as norte-americanas, eles 

constatam que a qualidade das informações das primeiras é inferior à destas 

últimas, o que sugere uma vantagem para o sistema baseado em regras. Os 

pesquisadores atribuem essa diferença ao efeito regulatório: a supervisão mais forte 

nos Estados Unidos compensaria em parte a inferioridade de seu sistema. Nessa 

ótica, pode-se afirmar que a contabilidade baseada em princípios inicialmente pode 



30 

 

ser considerada de melhor qualidade, mas não se deve ignorar que a qualidade 

depende também do ambiente regulatório e da fiscalização. 

 

Ding et al. (2007) analisam os determinantes e os efeitos das diferenças entre 

práticas contábeis locais e normas internacionais, estabelecendo dois índices: 

ausência e divergência. Eles assinalam que a ausência mede o quanto as normas 

internacionais tratam de algum tema não abordado pelas normas locais e a 

divergência mostra o quanto as normas locais apontam para alternativas diversas 

das recomendadas pelas normas internacionais. A conclusão é a de que o nível de 

ausência é maior em países com mercados de capitais menos desenvolvidos e com 

alta concentração de propriedade, ao passo que os índices de divergência maiores 

estão associados a países com economias mais desenvolvidas, onde a profissão 

contábil é forte.   

 

Hope, Jin e Kang (2006), ao estudarem a adoção das normas internacionais em 38 

países, apontam para uma associação negativa entre a adoção das IFRS e a 

proteção ao investidor. Em outras palavras, países com baixa proteção aos 

investidores adotam as normas internacionais como uma forma de buscar acesso a 

mercados/investidores internacionais; já os que apresentam alta proteção têm 

menos vantagens na adoção dessas normas. Em síntese, os países mais 

interessados em expandir seus mercados de capitais são mais propensos a adotar 

as IFRS. 

 

Tarca (2004), por sua vez, ao observar o processo de adoção de padrões 

internacionais em substituição a padrões locais em empresas do Reino Unido, da 

França, da Alemanha, do Japão e da Austrália, conclui que as organizações com 

atuação internacional mais significativa apresentam maior propensão à adoção das 

normas internacionais de maneira voluntária. Ela constata que o padrão escolhido 

para reporte internacional predominante na época da pesquisa são os US-GAAP, 

em decorrência da força do mercado de capitais norte-americano e das exigências 

da SEC.  

  

Com base nos resultados obtidos por Ding, Hope e Tarca, pode-se inferir a 

existência de um cenário favorável para a adoção das normas internacionais no 
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Brasil. O mercado de capitais brasileiro vive bons momentos há alguns anos e vem 

ganhando importância como alternativa de financiamento para as empresas em 

geral. Além disso, as empresas brasileiras vêm buscando maior internacionalização, 

o que pode favorecer o movimento por maior transparência e qualidade da 

informação contábil. 

 

Contudo, a melhora na qualidade da informação não é livre de controvérsias. 

Soderstrom e Sun (2007), em trabalho sobre as mudanças de padrões contábeis em 

países da Europa, discutem os determinantes da qualidade das informações 

reportadas após a adoção das IFRS. Lembram os autores que a literatura em geral 

aponta para um impacto positivo da adoção voluntária de melhores princípios 

contábeis, com IFRS inclusas. Mas destacam que tais conclusões não podem ser 

generalizadas para qualquer país.  Na União Européia, por exemplo, onde a adoção 

das normas ocorreu de forma mandatória, não necessariamente ocorreria o mesmo 

ganho de qualidade nas informações.  A adoção voluntária embute uma 

predisposição favorável, que impactaria na melhor qualidade das demonstrações, o 

que poderia não ocorrer em ambientes onde a adoção foi mandatória.  

 

Com estudo também focado na harmonização contábil européia, Whittington (2005) 

volta-se para o trabalho do IASB, considerando três aspectos: técnico, político e de 

problemas de implementação, concluindo que a efetividade e consistência na 

implementação das normas harmonizadas são de importância crítica, por mais que 

elas tenham qualidade. O autor destaca ainda o papel vital a ser desempenhado 

pelos auditores para garantir a efetividade do processo. 

 

Visto que no Brasil, de forma similar à União Européia, a adoção das IFRS também 

está sendo mandatória e que ainda não é possível vislumbrar a eficácia dos 

organismos reguladores e fiscalizadores, só será possível avaliar se o País 

efetivamente alcançará demonstrações com maior qualidade em alguns anos.  

 

Ainda sobre a adoção de normas internacionais na Europa, Jaafar e Mcleay (2007) 

concluem que o “efeito país”, que se remete ao espaço onde as empresas estão 

localizadas, é, nesse processo, um fator causador de diferenças mais importante 

que o “efeito setor”, que se remete à área em que as companhias atuam, ao seu 
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tamanho ou ao fato de elas serem listadas ou não em mercados de capitais. Porém, 

segundo esses estudiosos, os órgãos normatizadores não devem ignorar os 

atributos específicos das empresas (setor, tamanho); devem, portanto, permitir 

práticas alternativas que respeitem as especificidades dos negócios nas escolhas 

das práticas contábeis mais adequadas. 

 

No Brasil, conforme já mencionado, as normas traduzidas até o momento pelo CPC 

reproduzem praticamente na íntegra as IFRS e, à medida que são aprovadas pelos 

diferentes reguladores da profissão contábil, acabam por afetar as organizações, 

independentemente de sua configuração societária e seu tamanho. Para diminuir 

esse impacto, o País poderia adotar um modelo mais simplificado de IFRS, a 

exemplo do que farão em breve os países da Europa. 

 

Entre os autores que se preocupam com processos de harmonização contábil, 

destaca-se o trabalho de Ong, Lin e Hsu (2004), que trata das barreiras para adoção 

das IFRS em Taiwan. Os autores executam uma detalhada investigação sobre os 

fatores que dificultam o processo de convergência dos padrões contábeis 

taiwaneses com as normas internacionais. 

 

Patrocinados pelo Ministério da Educação daquele país, eles conduzem 21 

entrevistas junto a auditores, executivos responsáveis pela área de contabilidade de 

empresas e representantes dos órgãos reguladores, buscando identificar quais as 

principais barreiras para a harmonização contábil a partir das causas para as 

diferenças nos sistemas contábeis dos países. 

 

A importância de tal estudo nesta dissertação decorre do fato de Taiwan apresentar 

algumas características bastante semelhantes às do Brasil. Por exemplo, a emissão 

de normas em território taiwanês é de responsabilidade de uma instituição privada, o 

Accounting and Research Development Foundation, sendo referendadas pelo 

Ministério das Finanças. O país possui também um mercado de capitais bem 

desenvolvido, com mais de 500 companhias abertas em operação. 

 

Como resultado da pesquisa, os autores identificam o sistema legal como o principal 

fator de restrição para uma plena harmonização.  Adicionalmente, constatam que 
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mudar de um sistema baseado em regras para outro baseado em princípios não 

consiste em uma simples tradução de normas em inglês para o chinês. Justamente 

por serem baseadas em princípios, as IFRS possuem nuances e sutilezas difíceis de 

serem traduzidas para outro idioma. Eles supõem que as normas US-GAAP, mais 

baseadas em regras, poderiam ser mais adequadas para tradução. 

 

Entretanto, não é possível concordar com a suposta vantagem dos US-GAAP, uma 

vez que o altíssimo nível de detalhe dessas normas dificulta a sua tradução para os 

40 idiomas em que as IFRS estão disponíveis. Há que se considerar que manter 

essa documentação atualizada seria uma tarefa muito árdua, tendo-se em vista a 

velocidade com que as práticas contábeis evoluem. Além disso, se já existe uma 

preocupação com a tradução das pouco mais de duas mil páginas de normas IFRS, 

avalie-se a dificuldade de traduzir as mais de 25 mil páginas que constituem a base 

dos US-GAAP. 

 

 

1.4. Causas das diferenças entre os modelos contábeis 

 

 

De forma geral, a maioria dos autores distingue dois grandes grupos em termos de 

modelos contábeis: 

 

 Modelo europeu-continental, utilizado na França, Alemanha, Itália, Bélgica, 

Espanha, no Japão, em países da Europa Oriental e na América do Sul. 

Caracteriza-se pela profissão contábil fraca e pouco atuante, pela grande 

interferência governamental no estabelecimento de padrões contábeis e pela 

influência da legislação fiscal. As demonstrações visam a atender 

prioritariamente credores e governo, sendo ambos importantes fontes de 

recursos para financiamento das empresas. 

 

 Modelo anglo-saxão, predominante em países como Inglaterra, Austrália, 

Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Índia e África do Sul. Caracteriza-se 

por uma profissão contábil forte, por um mercado de capitais desenvolvido e 

utilizado como fonte de captação de recursos, pela baixa interferência do 
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governo na definição de práticas contábeis e por demonstrações voltadas 

para atender prioritariamente as necessidades dos investidores (NOBES; 

PARKER, 2006). 

 

No Brasil, com a mudança em curso, estaria ocorrendo uma transição do modelo 

europeu-continental para o anglo-saxão, notadamente pela maior demanda de 

participação dos profissionais de contabilidade na elaboração de normas, pela 

redução da interferência governamental sobre aspectos contábeis e pelo 

desenvolvimento do mercado de capitais como alternativa de financiamento para as 

empresas. 

 

Choi e Meek (2005) destacam as seguintes causas para as diferentes formas de 

desenvolvimento da contabilidade nos países: 

 

 Fontes de financiamento das empresas: nos países onde o mercado de 

capitais é mais forte, a informação é mais voltada para o investidor e há 

maior demanda por transparência e divulgação de informações.  

 

 Sistema legal: em países onde o direito é de origem romana – direito 

codificado – normalmente as regras contábeis são incorporadas à 

legislação, sendo bastante detalhadas e prescritivas. Em países onde o 

direito é de origem anglo-saxã – direito consuetudinário – as normas 

geralmente são produzidas pelos profissionais da área e são menos 

detalhadas, mais flexíveis e exigem mais julgamento. 

 

 Tributação: maior ou menor influência da Lei Fiscal sobre os balanços das 

companhias. 

 

 Efeitos políticos e econômicos: uma economia centralmente planejada, 

como as socialistas, por exemplo, tem demandas contábeis diferentes de 

uma economia de mercado. 
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 Inflação: em países com história de alta inflação, as normas desenvolvem-

se no intuito de ajustar os efeitos da perda de poder aquisitivo da moeda. 

 

 Nível de desenvolvimento econômico: países mais industriais versus 

economias mais voltadas para serviços – o diferente estágio de 

desenvolvimento econômico pode resultar em novas necessidades, como 

a avaliação de intangíveis. 

 

 Nível de educação: práticas mais sofisticadas são inúteis se não forem 

compreendidas pelos profissionais de contabilidade e pelos usuários das 

informações. 

 

 Cultura: valores e atitudes partilhados pela sociedade. 

 

A esses fatores, Saudagaran (2004) acrescenta a fiscalização do cumprimento das 

normas, que determina a distância entre a regulamentação e a prática efetiva. 

Outros autores como Alexander e Archer (2006) arriscam-se a eleger uma influência 

como prioritária, no caso as fontes de financiamento das empresas, assim como 

Schipper (2005), que atribui à estrutura de propriedade das empresas um peso 

importante nas escolhas que as empresas fazem quanto às suas práticas de reporte 

financeiro. 

 

 

1.5. Cultura e contabilidade – o modelo de Gray 

 

 

É senso comum entre os estudiosos reconhecer que a contabilidade é influenciada 

pelo ambiente onde opera. Os valores, a história, os sistemas políticos e a cultura, 

de modo geral, resultam em diferentes padrões de desenvolvimento de um sistema 

contábil. Assim, não é possível analisar os modelos contábeis sem considerar o 

ambiente em que estão inseridos. 
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A cultura afeta as normas e práticas contábeis de forma direta, através do 

comportamento dos contadores, seus julgamentos de valor e as demandas dos 

usuários, e de forma indireta, através das instituições do país, dos sistemas político 

e jurídico (WEFFORT, 2005). 

 

Gray (1988), com base nos valores culturais estabelecidos por Hofstede, elabora um 

modelo para explicar as diferenças nos comportamentos dos contadores e a 

natureza das práticas contábeis em cada país. Ele define o que chama de valores 

contábeis, a saber: 

 

 Profissionalismo versus controle estatutário – preferência pelo exercício 

individual, pelo julgamento profissional e pela manutenção de uma 

autorregulação em oposição ao cumprimento de regras prescritivas e 

controle estatutário. 

 

 Uniformidade versus flexibilidade – preferência pela aplicação de práticas 

contábeis uniformes entre empresas e pelo uso consistente dessas 

práticas em oposição à flexibilidade de acordo com as circunstâncias 

individuais das companhias. 

 

 Conservadorismo versus otimismo – preferência por uma abordagem 

cautelosa na medição, de forma a lidar com a incerteza de eventos futuros 

em oposição a uma abordagem mais otimista e de maior risco nas 

mensurações. 

 

 Sigilo versus transparência – preferência por confidencialidade e restrição 

à divulgação de informações do negócio em oposição a uma abordagem 

mais transparente, aberta e pública. 
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Para Gray, os valores dividem-se em dois subgrupos:  

 

 Profissionalismo versus controle e uniformidade versus flexibilidade – 

dimensões mais ligadas à regulação e ao nível de cumprimento de normas 

rígidas. 

 

 Conservadorismo versus otimismo e sigilo versus transparência – 

dimensões mais ligadas à mensuração e à extensão da divulgação de 

informações com maior transparência. 

 

O autor propõe também as classificações de países ou culturas que seguem nos 

dois subgrupos de valores, conforme demonstrado nos quadros a seguir: 

 

 

Controle Estatutário 

Latino 

Asiático menos desenvolvido 

Colonial menos 

Asiático desenvolvido Oriente Próximo 

Japonês 

Africano 

Flexibilidade Uniformidade 

Latino 

mais desenvolvido 

Nórdico Germânico 

Anglo 

Esquema 2 – Valores contábeis ligados a regulação e controle 
Fonte: Gray (1988, p. 12). Tradução do pesquisador. 

Sistemas Contábeis: Regulação e Controle 

Profissionalismo 
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Da classificação proposta por Gray é possível observar que a cultura anglo, que 

influencia fortemente as normas internacionais propostas pelo IASB, localiza-se, nos 

dois casos, em um extremo do gráfico, sendo caracterizada por alta flexibilidade e 

profissionalismo e por alta transparência e otimismo.  

 

Considerando-se que o Brasil deve ser classificado no grupo de países latinos mais 

desenvolvidos, observa-se que ele apresenta uma tendência oposta à do grupo de 

cultura anglo, com preferência por maior uniformidade e conservadorismo e níveis 

menores de transparência e profissionalismo, o que pode constituir uma barreira à 

adoção das IFRS. Em outros termos, países com alto grau de conservadorismo 

tenderiam a adiar o reconhecimento de ativos e itens que aumentem o lucro, 

enquanto o alto sigilo resultaria em uma tendência a reduzir a divulgação de 

informações relevantes para os usuários das demonstrações.  

 

Essas diferenças culturais podem resultar em diferenças na interpretação da 

linguagem. Doupnik e Richter (2004), utilizando o modelo de Gray, avaliam o efeito 

da cultura nacional na interpretação de algumas expressões verbais empregadas 

Latino 

Germânico menos desenvolvido 

Asiático Oriente Próximo 

menos Japonês 

desenvolvido 

Latino 

Africano mais desenvolvido 

Otimismo                            Conservadorismo 

Nórdico Colonial 

Asiático 

Anglo 

Esquema 3 – Valores contábeis ligados a mensuração e divulgação 
Fonte: Gray (1988, p. 12). Tradução do pesquisador. 

Sistemas Contábeis: Mensuração e Divulgação 

Transparência 

Sigilo 
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por contadores alemães e americanos. Os autores assinalam que a cultura 

influencia na interpretação de expressões de probabilidade, usadas com frequência 

em normas contábeis. A conclusão é que profissionais alemães normalmente 

adotam uma leitura mais conservadora do que os seus pares americanos. A análise 

deixa dúvidas quanto à consistência na aplicação de um conjunto de práticas 

contábeis em diferentes culturas, pois as diferenças de interpretação poderiam 

reduzir a comparabilidade.  

 

Outros autores também se valem do modelo de Gray. Salter e Niswander (1995), por 

exemplo, utilizam-no em uma amostra composta por 29 países, confirmando 

algumas de suas hipóteses e acrescentando-lhe mais duas variáveis: a importância 

dos mercados de capitais e o nível de tributação, ambas com a finalidade de 

melhorar o poder explicativo do modelo de Gray. 

 

Baydoun e Willet (1995), ao investigarem em que medida sistemas contábeis 

“importados” de países desenvolvidos conseguem atender às necessidades de 

países em desenvolvimento, utilizam o modelo na análise da implantação do modelo 

contábil francês no Líbano. Eles concluem que as maiores dificuldades se referem 

principalmente à divulgação e não tanto ao registro contábil. 

 

Tsakumis (2007), por sua vez, vale-se do modelo para comparar os comportamentos 

de contadores gregos e norte-americanos em relação a conservadorismo e 

divulgação de informações. Ele constata que os grupos tomam diferentes decisões 

se expostos aos mesmos fatos e conjuntos de normas, sendo que os norte-

americanos são mais conservadores do que os gregos, o que contraria a 

classificação proposta por Gray. Para explicar essa constatação, o pesquisador 

sugere que os escândalos que abalaram a contabilidade nos Estados Unidos podem 

ter induzido os norte-americanos a um maior grau de conservadorismo. No que se 

refere à divulgação, os resultados convergem para o modelo de Gray, revelando que 

os contadores gregos são mais propensos ao sigilo das informações do que os 

norte-americanos.  

 

A classificação proposta por Gray recebe críticas de Nobes (2006), que considera as 

medidas culturais vagas e indiretas se comparadas a medidas extraídas mais 



40 

 

diretamente de dados disponíveis, como sistemas legais ou mercados de capitais. 

Ele observa, ainda, que as variáveis culturais podem influenciar e ser influenciadas 

pelas demais variáveis (sistemas legais, aspectos políticos e econômicos etc.), 

sendo difícil isolar seus impactos.  

 

No Brasil, Cia, Santos e Cia (2008) procuram identificar se as normas contábeis em 

países latino-americanos apresentam um viés de conservadorismos em relação às 

normas norte-americanas (US-GAAP), relacionando os resultados encontrados com 

o modelo de Gray. Elas observam um alto grau de variabilidade que não permite 

identificar um indicador geral das diferenças entre as práticas latino-americanas e as 

norte-americanas. Ainda assim, a análise dos dados demonstra indícios de que, na 

contabilidade local, os lucros parecem inferiores aos apurados segundo os US-

GAAP, o que corrobora a classificação de Gray, na qual os latinos seriam mais 

conservadores. As autoras defendem que a adoção das normas IFRS traria 

impactos positivos para as empresas brasileiras, aumentando a confiabilidade e 

compreensão dos investidores quanto aos seus números. 

 

Com base nas diferenças culturais existentes entre Brasil e países anglo-saxões e 

europeus, será discutido, no capítulo 3, em que medida tais características podem 

constituir um obstáculo à harmonização contábil com a adoção das IFRS no Brasil. 

Nesse sentido, Weffort (2005, p. 166) afirma: 

 

Se as práticas contábeis resultam, entre outros fatores, dos aspectos culturais, a 
multiplicidade da cultura entre os países sugere que a harmonização internacional 
não é, de forma alguma, uma tarefa simples. Não é possível ignorar que a adoção de 
padrões contábeis internacionais obrigatórios (harmonização de direito) não irá 
resultar necessariamente em práticas contábeis similares (harmonização de fato). No 
caso do Brasil, nossos valores culturais e contábeis podem ser um obstáculo à 
aplicação, na prática, de padrões contábeis internacionais, principalmente daqueles 
que demandam maior julgamento de valor por parte do contador e maior 
transparência nas demonstrações. No entanto, as empresas que mantêm fortes 
vínculos comerciais e/ou dependência de recursos no exterior podem ser menos 
afetadas por esses valores culturais brasileiros, mesmo que estejam domiciliadas 
aqui.  
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1.6. Qualificação da mão de obra 

 

 

No processo brasileiro de adoção das IFRS, a falta de mão de obra qualificada é um 

fator preocupante, pois existem poucos profissionais aptos à prática e ao ensino das 

normas internacionais. Nelson Carvalho, presidente do conselho consultivo do IASB, 

revela: "embora tenhamos mais de mil instituições de ensino encarregadas de 

formar bacharéis em ciências contábeis, há poucos profissionais habilitados ao 

ensino de normas internacionais" (FELTRIN, 2008).  

 

Outro problema potencial é a ausência mais acentuada desses profissionais nas 

regiões menos desenvolvidas do Brasil. Em pesquisa realizada em universidades 

nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, Niyama, Costa e Aquino (2005) constatam 

que a maioria dos professores da amostra considera apenas razoável o nível de 

conhecimento que possui sobre contabilidade internacional: 18% o consideram bom 

e nenhum deles o considera ótimo. Os resultados impressionam ainda mais quando 

se revela que 68% dos docentes possuem título de mestre ou doutor. 

 

Weffort (2005) também confirma o desequilíbrio existente em instituições de ensino 

situadas em regiões menos desenvolvidas. De acordo com sua investigação, nas 

regiões Centro-Oeste e Nordeste a disciplina Contabilidade Internacional é 

ministrada, respectivamente, em 10% e 12,5% dos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis. Nas regiões Sul e Sudeste, esse percentual alcança, 

respectivamente, 21% e 26,5%, ou seja, praticamente o dobro, mas ainda assim 

considerado relativamente baixo. Com base em tais dados, em informações sobre 

cursos de pós-graduação e em publicações em periódicos, Weffort conclui que o 

sistema educacional profissional brasileiro não parece favorecer a harmonização 

contábil com as práticas internacionais, ainda que algumas perspectivas positivas 

tenham sido observadas em períodos mais recentes. 

Conforme já assinalado, a adoção do modelo de normas internacionais não consiste 

na simples substituição de um conjunto de regras por outro: trata-se de uma nova 

contabilidade. Nesse contexto, é necessário desenvolver naqueles que atuam na 

área o espírito de interpretar e aplicar os princípios, desestimulando-os a procurar 
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respostas prontas para tudo em normas detalhadas. Em outras palavras, deve 

ocorrer o resgate de um dos pilares da contabilidade, que é a prevalência da 

essência sobre a forma.  

Com as mudanças em curso, surge, então, uma oportunidade única para a 

atualização da educação contábil no Brasil, mas essa medida pode ser colocada em 

risco pela cultura de direito codificado e preferência por regras detalhadas da 

sociedade brasileira (NAKAGAWA, 2007). A esse respeito, Iudícibus (2007, p. 3) 

afirma: “os contadores brasileiros estão acostumados a normas locais expressas e 

definidas em termos codificados e bastante solenizados. Os contadores brasileiros, 

ao utilizarem normas locais, não são convidados a pensar: são convidados a aplicar 

e obedecer”. Na visão do autor, eles terão grandes dificuldades para se adequarem 

a normas internacionais, visto que a linguagem dos pronunciamentos exige 

interpretação e análise, resultando em processos com grande subjetivismo.  

Na atualização da educação contábil, há que se considerar a revisão de alguns 

pontos cruciais para a formação do novo contador. Fuji e Slomski (2003) destacam a 

inadequação de conceitos tradicionais no estudo da contabilidade, tais como 

conservadorismo, objetividade e custo histórico como base de valor, enfatizando a 

necessidade de mudanças e quebra de paradigmas. Eles defendem a importância 

do que vem sendo chamado de subjetivismo responsável, em que a pretensa 

objetividade da informação contábil pode e deve ser questionada com o propósito de 

alcançar uma informação de maior qualidade e valor mais relevante para o usuário. 

Assim, o contador tradicional, afeito apenas ao estudo de legislação, precisará 

participar mais do dia a dia da companhia, preocupando-se em construir 

conhecimentos sobre os fundamentos da atividade empresarial e dos negócios. Para 

Carvalho (2006, p. 3),  

 

conhecer, ensinar e fazer contabilidade, no atual ambiente internacional, é cada vez 
menos um exercício de entender de contabilidade e cada vez mais um exercício 
envolvendo fundamentos dos negócios, razões de sucessos e fracassos e como, 
quando e por quanto os contratos aos quais as empresas aderem devem ser 
reconhecidos na estrutura dos patrimônios.  
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Contudo, dadas as características dos executores de regulamentos fiscais, 

decorrentes da cultura de direito codificado vigente, a classe contábil não 

desenvolveu um grupo de profissionais forte, como constata Franco: 

 

Em verdade nós profissionais da contabilidade somos tão tímidos e não ousamos 
alçar altos vôos e nos impormos à sociedade, em virtude da falta de autoconfiança 
como classe, decorrente do fato de que temos consciência da existência de muitos 
colegas com diploma escolar, mas sem a necessária competência para o exercício 
da profissão (FRANCO, 1997, p. 29).  

 

 

Em resumo, os contadores formados nos últimos anos não estudaram as normas 

internacionais e, na prática exercida no mercado de trabalho, adaptaram-se 

totalmente ao modelo orientado por regras: acostumaram-se a ler e aplicar o que 

está escrito. Os auditores, responsáveis pela revisão das demonstrações das 

empresas, também foram formados para desempenhar tarefa relativamente mais 

simples, limitando-se a avaliar se as transações estavam ou não de acordo com as 

regras existentes. Entretanto, no novo cenário, no qual a intenção e a interpretação 

desempenham papel relevante devido à sua característica mais subjetiva, 

provavelmente os profissionais necessitarão adquirir novos conhecimentos e 

habilidades.  

 

Um desses conhecimentos refere-se ao idioma inglês, língua oficial das IFRS.  Ainda 

que elas sejam traduzidas para mais de 40 idiomas, sempre existirá uma defasagem 

temporal, principalmente em momentos em que ocorrerem muitas modificações. 

Além disso, o detalhamento das normas, suas interpretações e outros materiais 

muitas vezes não estão disponíveis na língua portuguesa e podem ocorrer erros na 

tradução, pois palavras ou frases do original podem não ter formas equivalentes em 

outro idioma.  

 

Quanto às habilidades, destacam-se a abertura para novas ideias e a capacidade de 

adaptação, com vistas à compreensão de novos conceitos que compõem o universo 

da contabilidade, como, por exemplo, o uso crescente do valor justo na avaliação de 

ativos, muito enfatizado nas IFRS. O novo contador terá de se adaptar a um 

conhecimento diferente daquele tradicionalmente presente no ensino da 

contabilidade, valendo-se de técnicas quantitativas aliadas a aspectos qualitativos. 
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Além disso, terá de aceitar uma maior volatilidade nos números dos balanços 

(Schipper, 2005). 

 

  

1.7. Sistemas jurídicos e sistemas contábeis 

 

 

Os sistemas jurídicos vigentes no cenário mundial podem ser divididos em dois 

grupos principais: um baseado no direito consuetudinário, com uma limitada 

quantidade de normas básicas e a maior parte do conteúdo desenvolvido nos 

tribunais na forma de jurisprudência; outro baseado no direito codificado, ou direito 

romano, em que os direitos são estabelecidos em códigos detalhados7. 

 

Na área de contabilidade, tal distinção é importante, pois os sistemas jurídicos 

interferem significativamente nos sistemas contábeis. Nos países que adotam o 

direito anglo-saxão ou consuetudinário, por exemplo, a prática contábil é orientada 

para uma maior transparência na divulgação de informações, separando com rigor 

as contabilidades financeira e tributária e, por conseguinte, oferecendo mais 

proteção aos investidores. Por conta disso, os mercados de capitais desenvolvem-se 

melhor nesse ambiente (CHOI; MEEK, 2005). Já nos países que adotam o direito 

romano ou codificado, a prática contábil caracteriza-se pelo legalismo, pela pouca 

transparência na divulgação de informações e por maior influência da contabilidade 

tributária.  

 

O trabalho de Schmidt (2002) ilustra bem a influência do sistema jurídico sobre o 

sistema contábil. Analisando a adoção das normas internacionais na Alemanha, o 

autor revela que, por conta do sistema de direito codificado adotado nesse país, a 

atuação de um organismo privado que emite normas contábeis é motivo de 

preocupação maior do que em países que se valem do direito consuetudinário, como 

a Inglaterra e os Estados Unidos, onde a regulação por órgãos privados é mais 

compatível com o sistema jurídico vigente. Ele explica que, para mitigar os riscos em 

                                                 
7
 Para uma análise dos dois principais sistemas jurídicos e da relação dos mesmos com as normas e 

práticas contábeis, ver Weffort (2005). 
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ambientes como o alemão, é necessária uma clara definição do papel e das 

competências do organismo em questão.  

 

Essa preocupação também pode ser detectada no Brasil. Conforme já explicitado, a 

transição para um modelo harmonizado com as normas internacionais só saiu da 

inércia após a criação do CPC, que tem poderes para elaborar normas contábeis. 

No entanto, elas só entram em vigor após a sua publicação por órgãos oficiais, como 

a CVM, o BACEN, o CFC etc.  

 

Martins, Martins e Martins (2007) reforçam que nos países que adotam o direito 

romano a normatização ocorre de cima para baixo, com base na Lei, sempre 

privilegiando o credor, o fisco, o princípio do conservadorismo, a prevalência da 

forma e de regras bastante detalhadas. Por outro lado, nos países que adotam o 

direito consuetudinário, a normatização envolve a participação de profissionais, 

usuários, empresas e membros da academia, privilegiando o investidor, o princípio 

da competência e a prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica. 

Neles, prevalece a orientação baseada em princípios e não em regras. 

 

Com relação ao aspecto jurídico, como se pode notar, o problema a ser enfrentado 

no processo brasileiro de adoção das normas internacionais de contabilidade é 

complexo, pois envolve uma diferença filosófica. O Brasil teria de substituir um 

modelo normativo, no qual vale o que está escrito, por um modelo baseado em 

interpretação e juízos de valor, no qual a essência econômica prevalece sobre a 

forma jurídica. Porém, historicamente no País a Lei é a principal fonte do direito; por 

conseguinte, ele está adotando mudanças contábeis sem realizar equivalentes 

mudanças no sistema jurídico.  

 

A diferença existente na orientação dos sistemas jurídico e contábil torna possível a 

ocorrência de contestações legais por parte de investidores ou outros interessados. 

Eles poderiam questionar, por exemplo, a aplicação de princípios contábeis acima 

da forma jurídica das transações registradas em contratos ou outros documentos 

com validade jurídica. Para minimizar esse impacto, antes de migrar para o modelo 

contábil anglo-saxão, o Brasil teria de alterar o seu sistema jurídico para um modelo 

baseado no direito consuetudinário (IUDÍCIBUS, 2007). 
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1.8. Fontes de financiamento das empresas 

 

 

As empresas apresentam diferenças na sua estrutura de propriedade e 

financiamento nos diferentes países. Em alguns, seu controle é pulverizado no 

mercado acionário, com grande atuação de investidores institucionais e maior 

pressão para um reporte financeiro de melhor qualidade e com alto nível de 

divulgação de informações. Em outros, elas são fortemente financiadas por bancos, 

pelo estado ou pelos proprietários, o que reduz bastante a pressão por maior 

transparência nas informações contábeis. 

 

Por sua vez, os usuários das informações também se diferem entre si, apresentando 

necessidades distintas: investidores em mercados de capitais têm necessidades 

diferentes de credores de empréstimos ou fontes de recursos governamentais. 

Dessa forma, um país onde as empresas sejam mais voltadas para o financiamento 

via mercado de ações tende a desenvolver modelos contábeis que privilegiam os 

investidores. Já um outro onde predomine o financiamento bancário ou 

governamental tende a elaborar suas demonstrações mais voltadas para esses 

usuários (SAUDAGARAN, 2004).  

 

Quanto ao reporte financeiro das companhias, eles também diferem, de acordo com 

o sistema jurídico adotado nos países que as abrigam. Existe uma associação entre 

o sistema jurídico e o estágio dos mercados de capitais: conforme abordado na 

seção anterior, em países que adotam o direito consuetudinário, os mercados de 

ações são a fonte principal de recursos, e o reporte financeiro das empresas é 

voltado para as necessidades de investidores, prevalecendo a prática de maior 

transparência. Diversamente, em países que adotam o direito codificado, a 

contabilidade é mais opaca, apresenta menor nível de divulgação da informação e o 

reporte financeiro é voltado à proteção dos credores (MEEK; THOMAS, 2004). 

 

Portanto, uma importante questão a se considerar em processos de harmonização 

contábil é a transparência nas novas práticas a serem adotadas. Já que as IFRS 

determinam os princípios, deixando aos contadores a responsabilidade de 

interpretá-los e aplicá-los, é fundamental que a administração das companhias 
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divulgue, sempre que necessário, quais as escolhas realizadas, justificando por que 

o caminho escolhido é o mais adequado para a correta representação dos negócios.  

 

São diversos os autores que se preocupam em estudar o efeito da divulgação de 

informações em processos de adoção das IFRS. Leuz e Verrechia (2000), ao 

analisarem empresas alemãs que migraram do padrão contábil local para um padrão 

internacional (IFRS ou US-GAAP), comprometendo-se em apresentar um maior nível 

de divulgação de informações, observam que essas companhias conseguiram uma 

redução no seu custo de capital em função da redução da assimetria de informação.   

 

Pode-se afirmar que a adoção das IFRS resulta em demonstrações de melhor 

qualidade, e o incentivo para esse procedimento poderia advir das vantagens 

proporcionadas por uma política de maior transparência. Palea (2007), com base em 

estudo sobre o impacto da adoção das IFRS por empresas na União Européia, 

comprova uma efetiva redução do custo de capital após a implantação da nova 

contabilidade, decorrente da maior transparência, que reduziu a assimetria de 

informações entre investidores e empresas.  

 

Considerando que uma das finalidades precípuas da contabilidade internacional é 

permitir a projeção de resultados futuros com base em informações publicadas, 

Ashbaugh e Pincus (2001) chamam a atenção para os impactos das diferenças em 

padrões contábeis sobre a capacidade de analistas realizarem projeções acuradas. 

Os pesquisadores procuram compreender como essa capacidade se alterou após a 

adoção de normas internacionais por 80 empresas em vários países. Eles partem da 

hipótese de que a exigência de maior divulgação pode restringir as escolhas dos 

administradores quanto aos métodos empregados na elaboração das 

demonstrações. Concluem ainda que, após a adoção das IFRS, a margem de erro 

dos analistas foi reduzida, portanto a maior divulgação inerente a essas práticas 

contribui para a redução do erro das projeções. 

 

Daske e Gebhardt (2006) analisam o impacto da adoção de padrões internacionais 

(IFRS ou US-GAAP) por empresas na Áustria, Alemanha e Suíça e observam que a 

qualidade da divulgação de informações praticada aumentou significativamente após 

a implementação das IFRS. Na pesquisa, foram consideradas tanto as empresas 
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que o fizeram de forma voluntária como as que o fizeram de forma mandatória, e o 

resultado obtido em ambos os grupos leva à conclusão de que as normas 

internacionais de contabilidade são de melhor qualidade. 

 

Lapointe-Antunes et al. (2006) também analisam os impactos da divulgação de 

informações praticada por empresas na Suíça e constatam que as companhias 

utilizam provisões para suavizar seus resultados, porém essa prática é reduzida nas 

empresas que praticam maior divulgação de forma voluntária ou então reportam 

seus resultados utilizando as normas IFRS ou US-GAAP. Ou seja, para eles, a 

adoção de normas internacionais pode resultar em menor gerenciamento de 

resultados pelos gestores.  

 

De fato, as normas internacionais requerem mais transparência na divulgação de 

informações, no entanto isso não implica quantidade de informações, conforme 

observa Iudícibus (1980, p. 95): 

 

Assim verificamos que a evidenciação é um compromisso inalienável e indissolúvel 
da Contabilidade com seus usuários e com os próprios objetivos. As formas de 
evidenciação podem variar, mas essência é sempre a mesma: apresentar 
informação quantitativa e qualitativa de maneira ordenada, deixando o menos 
possível para ficar de fora dos demonstrativos formais, a fim de propiciar uma base 
adequada de informação para o usuário. Ocultar ou fornecer informação 
demasiadamente resumida é tão prejudicial quanto fornecer informação em excesso. 
É preciso limitar a quantidade e a qualidade das informações suplementares (por 
meio de notas explicativas, quadros suplementares etc. a um conjunto digerível e 
objetivo de informações.  

 

 

Deve-se considerar, também, que não é adequado enfocar apenas as regras de 

divulgação de informações (CHOI; MEEK, 2005); é necessário verificar o que ocorre 

na prática, pois as empresas nem sempre praticam o que é requerido. Novamente, 

surge aqui a questão da diferença entre mudanças de direito e mudanças de fato.  

 

No Brasil, a demanda por informação contábil ainda é baixa, devido à estrutura de 

governança das empresas e às características do mercado de capitais. De acordo 

com Broedel (2002), a concentração de propriedade tem uma influência forte sobre a 

qualidade da informação contábil, não bastando que as empresas sejam abertas 

para praticarem uma divulgação de maior qualidade.  
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Ponte et al. (2007), em pesquisa sobre o nível de evidenciação praticado por 

empresas brasileiras, constatam que, comparando-se os anos de 2002 e 2005 – 

apesar da pressão da sociedade por maior transparência nos negócios, da criação 

dos níveis diferenciados de governança corporativa na BOVESPA etc. – há uma 

melhora na divulgação de informações não-obrigatórias, como balanço social e 

demonstração do valor acionado, mas não há avanços no que se refere às 

obrigatórias.  

 

Em outro trabalho recente, Silva et al. (2007) estudam a influência do controle 

acionário no grau de divulgação de informações praticado pelas empresas 

brasileiras. Os resultados encontrados sugerem que organizações estatais e 

multinacionais de origem espanhola e italiana apresentam maior grau de divulgação, 

enquanto as brasileiras e as de outras origens apresentam um baixo grau. 

Importante observar que as companhias de capital de origem brasileira constituem 

75% da amostra. Para empresas de origem americana, francesa e japonesa (7% da 

amostra), os resultados não são significativos. 

 

Os estudos apresentados apontam para o fato de que as normas internacionais 

levam a uma informação de melhor qualidade e maior transparência, o que tende a 

ser traduzido em vantagens para as companhias, que reduzirão seus custos de 

capital. Essa conclusão permite imaginar que, ao menos no caso das empresas de 

capital aberto, as práticas seriam adotadas espontaneamente, independentemente 

de fiscalização ou regulação. Porém, as conclusões de Broedel, Ponte et al. e Silva 

et al. deixam dúvidas quanto à aplicabilidade dessa hipótese ao mercado brasileiro. 

 

 

1.9.  Legislação fiscal e contabilidade 

 

 

Em alguns países, as regras da contabilidade comercial são usadas para a 

contabilidade financeira e de reporte das empresas, e ajustes subsequentes são 

realizados para apurar os resultados tributáveis. Em outros, as regras fiscais são as 

mesmas aplicadas na contabilidade financeira. O Brasil enquadra-se no primeiro 

caso, pois sua contabilidade financeira sofre ajustes para apuração dos lucros 
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tributáveis; contudo, pela sua história baseada no direito codificado, suas práticas 

contábeis são de viés excessivamente fiscal.  

 

Nessa ótica, Martins, Iudícibus e Carvalho (2005) afirmam que, embora seja nobre a 

função arrecadadora do Estado, há que se seguir contestando o excesso de 

intromissão do governo na definição dessas práticas, para que o ramo da 

contabilidade tributária não se sobreponha aos demais. Eles se valem do exemplo 

da depreciação: quando uma empresa adota uma taxa de 10% (que é fiscalmente 

aceita) – sendo que por suas características operacionais poderia utilizar outra taxa 

– presta uma informação incorreta ao mercado, aumentando a assimetria de 

informação. Assim, ainda que seja possível usar taxas diferentes na contabilidade 

societária e fiscal, a aceitação da norma fiscal reflete certo grau de comodismo e 

conformismo dos contadores, que consideram típico da tradição do direito romano-

germânico.  

 

Como se sabe, o início da mudança no ambiente brasileiro ocorreu com a edição da 

Lei 11.638/07. Antes, a alteração de normas contábeis dependia de tramitação de 

projetos de Lei no Congresso, o que foi parcialmente resolvido com a criação do 

CPC, com o qual se pretende acompanhar mais celeremente as mudanças no 

ambiente de negócios das empresas. 

 

A MP 449, editada em 3 de dezembro de 2008 e convertida na Lei 11.941/09, foi 

criada para garantir a neutralidade tributária das alterações promovidas pela Lei 

11.638, com a criação do Regime Tributário de Transição (RTT). Tal regime funciona 

em caráter optativo para os exercícios de 2008 e 2009 e funcionará em caráter 

obrigatório a partir de 2010 até a entrada em vigor de legislação definitiva sobre o 

tema. Em princípio, essa medida dá às empresas alguma tranquilidade para que 

possam aplicar as normas internacionais sem o receio de que, de alguma forma, 

isso resulte em aumento na sua carga tributária, conforme explicitado nos trechos a 

seguir: 

Art. 16.  As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 2007, e pelos arts. 36 e 37 
desta Medida Provisória que modificam o critério de reconhecimento de receitas, 
custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no 
art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de 
apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, 
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para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 
2007.  

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput às normas expedidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art. 177 da 
Lei no 6.404, de 1976, e pelos demais órgãos reguladores que visem alinhar a 
legislação específica com os padrões internacionais de contabilidade (BRASIL, 
2009). 

 

 

Destaque-se que a ligação entre reporte financeiro e reporte tributário não pode ser 

entendida como “tudo ou nada”; ela varia em um continuum ao longo do tempo e de 

um país para outro – existem gradações. Um país com forte influência da legislação 

tributária, por exemplo, pode mudar de posição para uma total independência da 

contabilidade financeira em relação aos tributos (NOBES; SCHWENCKE, 2006). 

 

 

1.10.   Sistemas baseados em regras e sistemas baseados em princípios   

 

 

A questão de normas detalhadas versus princípios mais gerais pode ser ilustrada 

por um estudo realizado pela Auditoria Price Waterhouse & Coopers, que apurou 

que as normas US-GAAP ocupam 25 mil páginas, enquanto as IFRS se limitam a 

2.500 (CEM..., 2008). Essa talvez seja a principal diferença entre os dois conjuntos: 

o extremo detalhamento do primeiro diante da simplicidade do segundo.  

 

Os US-GAAP e as IFRS configuram-se, respectivamente, em um sistema baseado 

em regras e um sistema baseado em princípios. Para ilustrar a natureza de cada um 

deles, considere-se a contabilização de receitas: existem dezenas de possibilidades 

diferentes previstas nos US-GAAP para essa atividade, que definem 

minuciosamente como cada transação deve ser mensurada e registrada. Por sua 

vez, as IFRS apenas norteiam como deve ser esse procedimento. Nesta última, o 

princípio determina os caminhos a serem seguidos e a empresa faz suas escolhas 

operacionais, sendo obrigada a divulgar o que fez e por que escolheu essa forma de 

fazê-lo. Observe-se, entre outros casos, a determinação de ajuste a valor presente: 

a obrigação é estabelecida para os ativos/passivos de longo prazo, porém a norma 



52 

 

não entra em minúcias sobre o método a ser empregado, as taxas a serem 

estabelecidas etc. Esses fatores devem ser definidos pela empresa e divulgados em 

notas explicativas. 

 

Os Estados Unidos são um exemplo da discussão sobre sistemas baseados em 

regras e sistemas baseados em princípios. Trata-se de um sistema rígido, em que a 

rigidez, para seus defensores, relaciona-se a um maior grau de objetividade. 

Entretanto, mesmo com regras tão detalhadas, as empresas americanas desfrutam 

de variados graus de liberdade, dependendo da transação. Por exemplo: na 

definição do método para avaliação de investimento em outra companhia, existe 

uma regra clara, na forma de um parâmetro relativo ao percentual de participação 

(ou seja, “se for maior que x %, faça isto”). Por outro lado, na escolha do critério para 

depreciação, a empresa pode optar entre vários métodos diferentes e, em 

decorrência dessas escolhas, aumentar seus lucros atuais em detrimento dos lucros 

futuros ou vice-versa.  

 

Benston, Bromwich e Wagenhofer (2006) destacam uma tendência nos Estados 

Unidos que converge para uma abordagem mais focada em princípios, 

representada, em alguns casos, pela ausência de consenso entre os limites para 

maior ou menor detalhamento na regulação. Os autores enfatizam que o tipo de 

norma, mais ou menos detalhada, depende do assunto em questão: para alguns 

temas, princípios são suficientes; para outros, o detalhamento é condição essencial 

para não comprometer o grau de comparabilidade.  

 

Hendriksen (1992) ressalta que a busca obsessiva pela objetividade pode ser uma 

restrição à qualidade da prática contábil, principalmente no que se refere à 

mensuração, pois toda mensuração é uma aproximação da realidade e deve-se 

aceitar a subjetividade que lhe é inerente.  

 

Randy Fletchall, presidente da American Institute of Certified Accountants (AICPA)8, 

em seu discurso de aceitação da presidência da Associação, reconhece que os 

Estados Unidos estão enfrentando problemas com a complexidade de suas regras: 

                                                 
8
 A AICPA é a Associação que congrega os contadores norte-americanos. 
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Há uma consciência crescente de que a complexidade das nossas regras está 
ferindo os mercados de capitais americanos e nossos negócios. Faríamos melhor 
migrando para um sistema mais baseado em princípios, deixando de lado a ideia de 
que toda eventual possibilidade tem que ser explicitamente tratada nas nossas 
regras (FLETCHALL, 2008 – tradução do pesquisador). 

 

 

Na sequência do discurso, ele reconhece que há um longo caminho a ser percorrido 

e que os Estados Unidos, na verdade, precisam de adequação do seu ambiente 

legal e regulatório a esta nova realidade. Nesse país, como se sabe, a sociedade é 

fortemente caracterizada pelo litígio judicial e, dessa forma, existe uma grande 

preocupação dos contadores acerca da responsabilidade profissional e da 

fundamentação das decisões tomadas com base em interpretações. 

  

Importante ressaltar que, apesar de serem um conjunto de normas bastante 

detalhado, nem todos os autores concordam que os US-GAAP sejam um sistema 

orientado por regras. Shortridge e Myring (2004), por exemplo, afirmam que se trata 

de um sistema baseado em princípios, ou ao menos era na sua origem. Eles se 

tornam confusos quando regras mais específicas tentam prever em detalhes 

soluções para todas as situações possíveis. Para os autores, um sistema baseado 

em princípios tende a se tornar um sistema baseado em regras, em um esforço para 

aumentar a comparabilidade e a consistência. Eles mencionam o caso das regras 

para contabilidade de leasing, que, nas IFRS, são mencionadas em seis 

pronunciamentos e uma interpretação, enquanto nos US-GAAP são mencionadas 

em vinte pronunciamentos, nove interpretações e dez boletins técnicos. 

 

Um exemplo de que um sistema baseado em princípios pode se transformar em um 

sistema baseado em regras é apresentado por Schipper (2005). Ela destaca que, 

com a adoção das IFRS na União Européia por um grupo bastante heterogêneo de 

empresas em termos de tamanho, estrutura de capital e grau de sofisticação 

contábil, é bastante provável que haja um substancial aumento na demanda por 

maior detalhamento das normas, no intuito de orientar essas organizações. Se essa 

demanda não for atendida pelo IASB, as companhias poderão recorrer às 

interpretações detalhadas dos seus próprios países ou dos US-GAAP.  
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Stickney e Weil (2006) argumentam que a uniformidade na elaboração das 

demonstrações não é uma questão simples. Eles questionam se os emissores de 

normas devem exigir que todas as empresas utilizem os mesmos métodos para 

transações similares. De acordo com os autores, por um lado, isso resulta em menor 

confusão para os usuários e reduz a flexibilidade para os administradores 

influenciarem nos resultados pela escolha dos métodos aplicados; por outro lado, 

com esse “engessamento” os gestores podem perder a capacidade de optar por 

alternativas que melhor reflitam as especificidades da empresa.  

 

Em outro extremo, Solomons (1986) defende que o contador deve ser neutro, 

limitando-se a relatar os fatos e não a criá-los. Mesmo reconhecendo que a absoluta 

neutralidade é impossível de ser alcançada, ele afirma que essa deve ser um guia 

na regulação, sob pena de a contabilidade perder valor como provedora de 

informação útil. Nessa linha de pensamento, a existência de normas rígidas é a 

única forma de garantir a máxima neutralidade dos profissionais da área. 

 

No que se refere ao sistema baseado em princípios, este estimula os contadores a 

praticarem o julgamento profissional, conforme já exposto, e, além disso, 

potencialmente permite maior flexibilidade para os administradores. Seus defensores 

argumentam que regras mais estritas funcionariam para conter comportamentos 

oportunistas, porém seriam sinônimos de normas extensas e complexas. Stickney e 

Weil (2006) observam que há dúvidas quanto à eficácia de normas detalhadas para 

conter o gerenciamento de resultados, pois normas complexas podem permitir aos 

administradores desenhar as operações para que se encaixem nas normas 

desejadas e esse procedimento resultaria em manipulação de qualquer forma.   

 

Shortridge e Myring (2004) defendem que a vantagem do sistema baseado em 

princípios é tratar de linhas gerais, podendo ser aplicado a inúmeras situações, 

evitando as especificidades que induzem a redação de contratos desenhados para 

manipular as intenções. Mas eles também reconhecem que há desvantagens nesse 

sistema, como a eventual inconsistência na aplicação dos princípios pelas 

empresas, que pode ocorrer na falta de instruções precisas.  
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Para Mano, Mouritsen e Pace (2006), o debate sobre os méritos da contabilidade 

baseada em regras e da contabilidade baseada em princípios nos Estados Unidos é 

uma perda de tempo, pois há, no mínimo, 35 anos que a Lei norte-americana requer 

aderência à contabilidade baseada em princípios. Na opinião dos autores, o fato de 

os contadores ignorarem a Lei é uma das recentes dificuldades dos profissionais da 

área. Nobes (2005), por sua vez, afirma que muitas regras existem apenas porque 

os padrões são fixados sobre princípios frágeis, ou porque estes apresentam 

lacunas, e que bastariam princípios mais apropriados para reduzir a necessidade de 

regras arbitrárias e detalhadas. 

 

Para avaliar o impacto dos diferentes sistemas nas decisões dos profissionais, 

Psaros e Trotman (2004) conduzem experimento avaliando decisões de grupos de 

contadores em dois ambientes, um mais baseado em regras e outro fundamentado 

em princípios. Eles concluem o que já foi mencionado: que o uso de regras mais 

estreitas não conduz a um reporte de maior qualidade; pelo contrário, pode 

simplesmente encorajar inovações que são desenhadas para contornar as regras.  

 

Conclusão similar é apresentada por Schipper (2003), que resume a questão de 

uma forma interessante: um sistema baseado em regras favorece a 

comparabilidade, propicia maior verificabilidade pelos auditores e reguladores e 

reduz oportunidades para gerenciamento de resultados por meio de julgamentos. 

Contudo, paradoxalmente, pode resultar em um aumento das práticas de 

gerenciamento de resultados em função de estruturação das operações para 

contornar as regras.  

 

Na busca pela integração com os US-GAAP, o IASB, cuja tradição é mais baseada 

em princípios, tem optado por uma linha em que níveis de detalhe e de orientação 

mais explícitos são adotados. Porém, a questão é: quanto cada lado deve se 

movimentar em direção ao outro, visto que nos Estados Unidos o detalhe excessivo 

também tem sido objeto de críticas (ALEXANDER; ARCHER, 2006). 

 

Dos estudos aqui discutidos, conclui-se que a opção por um ou por outro sistema 

implica vantagens e desvantagens: por exemplo, ao se abandonar um sistema com 

regras mais detalhadas, perde-se em comparabilidade, mas ganha-se na qualidade 
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das informações, visto que os contadores, com a liberdade de julgamento, podem 

reportar as transações de forma mais adequada.  

 

 

1.11. Competências do contador 

 

 

A adoção das normas internacionais certamente exigirá um novo perfil dos 

profissionais de contabilidade. Nesse sentido, Cardoso (2006, p. 50) afirma: 

 

Os contadores deverão, a cada dia, atualizar-se, adaptar-se às novas realidades e às 
exigências, antes únicas em seus países, passando mesmo a competir e a 
acompanhar questões de cunho internacional, como as normas internacionais, 
conhecidas inicialmente como IAS e atualmente como IFRS – International Financial 
Reporting Standard. Tal demanda exige cada vez mais a capacidade e a 
habilidade dos contadores e auditores, tanto no campo da interpretação, como 
no do julgamento e da mensuração dos eventos econômicos (grifo do 
pesquisador). 

 

 

Sobre as competências dos contadores, o autor assinala que elas podem ser 

divididas em três dimensões diferentes: 

 

 Conhecimento – fatos, informações, princípios e conceitos. O conhecimento é 

aprendido pelo estudo, pela experiência e pelo treinamento. 

 

 Habilidades – capacidade física e mental de desempenhar uma tarefa.  

 

 Capacidades – atributos duradouros que influenciam no desempenho do 

trabalho, como leitura numérica. 
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O quadro a seguir sistematiza tais dimensões: 

 

Capacidades Analítica 

Comunicação 

Habilidades Estratégica 

Informática 

Negociação 

Ouvir eficazmente 

Atendimento 

Relacionamento Externo 

Conhecimentos Ferramentas de controle 

Legal 

Contabilidade e Finanças 

Planejamento 

Técnicas de Gestão 

Gestão da Informação 

 
Quadro 1 – Competências do contador 
Fonte: quadro adaptado pelo pesquisador, com base no trabalho de Cardoso (2006) 

 

 

O Brasil tem atualmente 399.338 profissionais de contabilidade com seus registros 

ativos. Desses, 50% são contadores com nível superior, 50% são técnicos de 

contabilidade e cerca de 210 mil estão na região Sudeste (BALANÇO 

SOCIOAMBIENTAL CFC, 2007). Trata-se de uma massa grande e heterogênea e, à 

medida que as normas internacionais forem alcançando maior penetração em 

empresas fechadas e de menor porte, é de se esperar que grande parte deles tenha 

necessidade de se adequar às novas práticas. Portanto, há um enorme contingente 

de profissionais a serem treinados. 

 

Estudos recentes trazem aspectos importantes sobre o tema, que podem auxiliar no 

delineamento do processo de atualização dos profissionais brasileiros. Entre eles, 

destacam-se Jones e Abraham (2007), que, em estudo conduzido na Austrália, 

detectam resultados variados quanto ao papel que os contadores deverão 

desempenhar após a adoção das IFRS. Para os profissionais de contabilidade, a 

ênfase recai em forte disciplina e capacidade de relacionamento interpessoal: eles 
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devem estar prontos a ocupar posições cada vez mais desafiadoras nas empresas, 

onde serão convidados a exercer reflexões mais críticas. Para os acadêmicos, a 

ênfase recai na importância da capacidade de aprender exigida pelo novo ambiente. 

 

Outro aspecto diz respeito à resistência a mudanças. De modo geral, em princípio, 

as pessoas não querem mudar suas práticas e isso pode ser um desafio para o 

desenvolvimento de um novo perfil. É necessário, então, que o contexto em que 

ocorrem as mudanças seja compreendido em toda a sua amplitude pelo profissional 

e principalmente que elas sejam entendidas como uma oportunidade para 

valorização profissional. 

  

Ao observar executivos financeiros alemães entre 1994 e 1997, Glaum (2000) 

constata, em dois estudos empíricos, que as atitudes desses profissionais mudaram 

significativamente no período em que foram investigados. Em um primeiro momento, 

eles rejeitavam a ideia de que a contabilidade alemã seria inferior à anglo-americana 

e apresentavam alto ceticismo quanto à possibilidade de harmonização com aquele 

modelo. Em um segundo momento, apenas três anos depois do primeiro, 

reconheceram que a contabilidade produzida de acordo as normas locais possuía 

pouco valor para investidores, reduzindo a procura por ações de empresas alemãs 

no exterior, e apresentaram uma propensão muito maior a mudar para modelo do 

IASB.  

 

 

1.12. Quadro-resumo de pesquisas recentes sobre adoção de normas IFRS 

 

 

No quadro a seguir, listam-se os estudos focados na adoção das IFRS em vários 

países, realizados nos últimos anos. O objetivo e a conclusão selecionados 

enfatizam os aspectos interessantes para a análise neste trabalho. Em alguns 

casos, não se trata, porém, dos únicos objetivos e das únicas conclusões 

apresentados pelos autores.  
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Estudo 
 

Objetivo Conclusão 

CANIBANO; 
MORA (2000) 
 

Considerando que a harmonização é 
um processo impulsionado por dois 
tipos de forças: um movimento 
espontâneo das empresas e outro 
motivado pelos reguladores, os 
autores testam a hipótese de que, 
apesar dos obstáculos para a 
harmonização da regulação na 
União Européia, há grande 
conformidade nas práticas contábeis 
das empresas que operam no 
ambiente internacional.  

Os resultados confirmam as 
evidências de que o processo de 
harmonização espontânea, ao longo 
dos anos 90, alcançou empresas 
consideradas atuantes no mercado 
global e que vislumbraram vantagens 
na adoção das normas. 
 

CARVALHO; 
LEMES (2004) 
 

Os autores analisam os itens de 
reconciliação mais frequentes e 
relevantes de 11 empresas 
brasileiras para elaboração de 
demonstrações em US-GAAP e 
realizam um estudo de caso de uma 
empresa brasileira, identificando as 
principais diferenças da aplicação 
das normas do IASB. 
 

Além da conclusão quantitativa em 
relação aos valores dos ajustes nas 
demonstrações, o trabalho, na sua 
parte conceitual, apresenta uma série 
de obstáculos ao processo de 
harmonização: 
1. Crises periódicas nos mercados.  
2. Instabilidade política e econômica. 
3. Cultura contábil com fortes ligações 

com a regulação doméstica. 
4. Contabilidade fiscal prevalecendo 

sobre a contabilidade financeira. 
5. Falta de mercados de capitais 

maduros. 
6. Medo da volatilidade decorrente dos 

novos padrões. 

JERMACOWICZ 
(2004) 

O autor analisa a adoção das IFRS 
na Bélgica, avaliando o impacto que 
a conversão tem sobre as empresas, 
sua organização interna, sua 
contabilidade, suas finanças e 
estratégias, observando vantagens e 
desafios. 
 

Segundo o autor: 
- na Bélgica, como em outros países, 
existe uma ligação entre a 
contabilidade e o fisco, além de a 
fonte principal de financiamento das 
empresas serem os bancos, o que 
resulta em contabilidade pautada por 
conservadorismo e proteção ao 
credor; 
- a existência de duas contabilidades, 
consolidadas em IFRS e princípios 
locais, resulta em complexidade e 
custos adicionais; 
- a adoção das IFRS incrementa a 
comparabilidade e a transparência; 
- alguns dos principais desafios são o 
uso do valor justo que aumentará a 
volatilidade dos resultados e o 
desenvolvimento de programas de 
treinamento nas companhias, além da 
falta de orientação e da complexidade 
de alguns pronunciamentos. 

(continua) 
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(continuação) 

Estudo 
 

Objetivo Conclusão 

STREET; 
LARSON (2004) 
 

Os pesquisadores analisam os 
planos de convergência de quinze 
países da União Européia a as 
barreiras percebidas para essa 
convergência. 

O estudo revela que a maioria dos 
países não pensa em convergir os 
princípios locais para as IFRS. De 
modo geral, mantêm um duplo padrão 
contábil, em que as normas 
internacionais prevalecem nas 
demonstrações consolidadas e nas 
companhias abertas e o GAAP local 
prevalece nas demais demonstrações. 
As principais barreiras percebidas 
para a convergência são: ligação 
entre a contabilidade financeira e 
tributária, desacordo em relação a 
algumas normas específicas e à 
complexidade de algumas normas, 
como, por exemplo, as normas sobre 
instrumentos financeiros. Outras 
barreiras mencionadas referem-se à 
orientação insuficiente para a adoção 
inicial, às limitações dos mercados de 
capitais, à satisfação dos usuários das 
demonstrações com os padrões atuais 
e a problemas com a tradução das 
normas. 

SUCHER; 
JINDICHOVSKA 
(2004)  

Os autores destacam algumas das 
principais questões que estão 
surgindo com o andamento da 
adoção das IFRS na República 
Checa. 

O estudo demonstra que: 
- o Ministério das Finanças não abriu 
mão de seu poder regulatório, o que 
pode resultar em atraso no processo 
de implementação das IFRS; 
- apenas um pequeno grupo composto 
por empresas listadas e investidores 
estrangeiros já iniciou o processo, 
com uma grande parte ainda 
despreparada. Falta informação mais 
detalhada para auxiliar na adoção 
inicial;  
- existe preocupação com a ligação 
entre demonstrações individuais em 
IFRS (ainda não obrigatória) e efeitos 
tributários e preocupação com o papel 
das auditorias no cumprimento das 
regras. 

XIAO; 
WEETMAN; 
SUN (2004) 
 

Os pesquisadores investigam os 
efeitos da influência política, da 
tradição contábil e dos mercados de 
capitais nas mudanças ocorridas na 
regulação contábil na China. 
 

Eles concluem que o governo chinês, 
por iniciativa própria e também por 
pressão externa, tem atuado 
fortemente em prol da harmonização, 
porém mantém ainda um sistema 
estabelecido em 2000, caracterizado 
por alguma rigidez e idealizado para 
as peculiaridades locais: forte 
presença do estado como proprietário 
de empresas, profissão contábil fraca, 
mercado de capitais fraco e imperfeito 
e o que chamam de fatores inerciais 
da tradição contábil e fatores culturais. 

(continua)
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(continuação) 
Estudo 

 
Objetivo Conclusão 

DELVAILLE; 
EBBERS; 
SACCON 
(2005) 

Os autores comparam o andamento 
da adoção das IFRS com as 
abordagens para integrar os 
sistemas correntes com essas 
normas na França, Alemanha e 
Itália. Eles avaliam a adaptação dos 
sistemas nacionais em relação a 
aspectos institucionais, regulatórios 
e a mudanças no reporte financeiro. 

Os resultados revelam que as opções 
nos três países são diferentes quanto 
à adoção dos padrões IFRS: na 
França e Alemanha, eles são 
adotados apenas para as 
demonstrações consolidadas e na 
Itália são adotados para as 
demonstrações individuais. Os 
caminhos também são diferentes: na 
Alemanha, a permissão para uso 
dessas normas nas demonstrações 
consolidadas ocorre em 1998, 
enquanto na França e Itália não existe 
essa opção nessa data. Em termos de 
mudanças institucionais, observa-se a 
necessidade da definição do papel 
dos organismos para auxiliar na 
interpretação e garantir o 
cumprimento das normas. 

NASER; AL-
KHYAL; 
NUSEIBEH; AL-
TWEEL (2005) 

Os estudiosos determinam os fatores 
favoráveis e desfavoráveis para a 
harmonização da contabilidade nos 
países do Golfo. 

Segundo eles, os fatores 
considerados com maior potencial 
para obstrução da harmonização das 
práticas são: a falta de profissionais 
preparados e a falta de legislação 
adequada e fiscalização do 
cumprimento das normas.  
 

CHAND; WHITE 
(2006) 
 
 

Os autores discutem os interesses 
públicos e privados em uma 
perspectiva crítica, examinando as 
razões para aceitação das IFRS em 
Fiji. 
 

O trabalho destaca que, no processo 
de convergência, a influência de 
interesses privados, de empresas 
multinacionais e grandes firmas de 
auditoria podem resultar em uma 
transferência de recursos econômicos 
em seu favor e que os interesses 
públicos são usualmente ignorados. 
Os pesquisadores sugerem a adoção 
de um regime dual, com o uso das 
IFRS para algumas empresas, mas 
com a preservação de um sistema 
mais adequado às condições locais.  
 

DASKE; 
GEBHARDT 
(2006) 

Os autores analisam a qualidade das 
demonstrações em empresas da 
Áustria, Alemanha e Suíça que 
tenham adotado um padrão 
internacional (IFRS ou US-GAAP). 

De acordo com os resultados obtidos, 
a qualidade da divulgação aumentou 
significativamente nas empresas que 
adotaram as IFRS. 

(continua)
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(continuação) 
Estudo 

 
Objetivo Conclusão 

JONES; 
HIGGINS (2006) 

Os autores estudam a adoção das 
IFRS na Austrália, buscando as 
percepções dos preparadores sobre 
os custos e os benefícios do 
processo. 

Os resultados demonstram que 
empresas de grande porte estão mais 
avançadas do que as de pequeno 
porte. A importância atribuída ao 
processo está diretamente associada 
com os impactos percebidos ou 
esperados na performance financeira 
das companhias. 
A transição envolve várias áreas da 
organização: auditores externos, 
investidores, departamentos contábeis 
e de finanças e a alta administração. 
Os custos esperados são percebidos 
muito mais claramente que os 
benefícios. 

HOPE; JIN; 
KANG (2006) 

Os pesquisadores identificam fatores 
institucionais que levam países a 
adotar voluntariamente as IFRS. 

Eles observam que países com menor 
proteção aos investidores ou que 
pretendem melhorar o acesso aos 
seus mercados de capitais 
apresentam maior propensão a adotar 
as IFRS. 

MOYA; 
OLIVERAS 
(2006) 

Os teóricos analisam os efeitos da 
adoção das IFRS sobre a indústria 
química e farmacêutica e de moda 
na Alemanha. 

Os resultados apontam para um 
aumento expressivo nos lucros retidos 
no primeiro ano da adoção. Para os 
autores, isso decorre de um excessivo 
conservadorismo nas práticas 
anteriores. 

NOBES (2006) 
 

O autor identifica os potenciais 
motivos para prevalecerem 
diferenças nas práticas adotadas 
mesmo após a adoção das IFRS 
como padrão internacional; discute 
os motivos que existiam no passado 
para as diferenças entre países e as 
razões para que continuem a existir 
no futuro. 
 

Os motivos apontados são: 
1. Diferentes versões das IFRS. 
2. Diferentes traduções das IFRS. 
3. Existência de gaps nas IFRS. 
4. Existência de opções alternativas 

nas IFRS para uma transação. 
5. Opções ocultas e vagas e 

interpretações.  
6. Uso de estimativas. 

7. 7. Questões relativas à transição ou 
primeira adoção. 

8. Imperfeições na 
fiscalização/cumprimento das regras. 

PALEA (2007) O pesquisador identifica os efeitos 
da adoção das IFRS sobre o custo 
de Capital na indústria bancária na 
Europa. 

Segundo o autor, a maior divulgação 
exigida pelas IFRS resultou em 
redução no custo de capital na 
amostra estudada. 

PERRAMON; 
AMAT (2006) 

Os autores analisam os primeiros 
resultados da adoção das IFRS por 
empresas abertas não-financeiras na 
Espanha. 

Eles revelam que há significativas 
diferenças entre as IFRS e as regras 
adotadas na Espanha, resultando em 
diferenças materiais, tais como: 
aplicação do valor justo, capitalização 
de despesas e contabilização de 
goodwill. Na amostra analisada, os 
resultados caíram em média 3,9%, 
porém variando de menos 115% até 
mais 350%, não sendo possível 
estabelecer generalizações acerca 
dos efeitos nos resultados. 

(continua)
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(continuação) 
Estudo 

 
Objetivo Conclusão 

CORDEIRO; 
COUTO; SILVA 
(2007) 
 

Os teóricos avaliam o impacto da 
aplicação das IFRS na informação 
financeira das companhias abertas 
na Bolsa de Lisboa. 
 

A conclusão é a de que os 
demonstrativos das empresas 
estudadas sofrem impactos relevantes 
na conversão para as novas práticas, 
porém não há um padrão claro que 
explique as variações nos grupos 
estudados. Os índices de lucro por 
ação sugerem depreciação na posição 
dos acionistas com os novos padrões. 

JERMAKOVICZ; 
KINSEY; WULF 
(2007) 

Os autores identificam os desafios e 
benefícios da adoção das IFRS para 
as companhias que compõem o 
índice DAX-30 na Alemanha.  

Segundo eles, são os desafios 
principais: complexidade das normas, 
alto custo e falta de orientação para 
implementação e aumento na 
volatilidade dos resultados. 
Outros desafios detectados são: 
necessidade de sistemas de 
contabilidades paralelos, falta de 
conhecimento das IFRS entre 
empregados e auditores e treinamento 
da equipe. 
Como benefício, destaca-se o 
aumento da comparabilidade.  

ALSHARAIRI; 
AL-ABDHULAH 
(2008) 
 

Os autores estudam o impacto da 
adoção das IAS na Jordânia em três 
dimensões – social, econômica e 
política – da perspectiva de 
contadores, auditores e acadêmicos. 

Eles comprovaram que a adoção das 
IAS implica impactos nas três 
dimensões, que podem ser ordenados 
em econômicos, políticos e sociais.  
Apresentam uma visão crítica do 
processo de harmonização mundial, 
recomendando que as diferenças 
entre países devem ser observadas e 
consideram questionável a afirmação 
de que normas desenvolvidas para 
mercados de capitais mais 
desenvolvidos sejam adequadas para 
países em desenvolvimento. 

ARMSTRONG; 
BARTH; 
JAGOLINZER; 
RIEDL (2008) 
 
 

Os pesquisadores analisam a reação 
dos mercados de capitais na Europa 
a eventos associados com a adoção 
das IFRS. 
 

O estudo demonstra que os mercados 
reagem mais positivamente para 
empresas com baixa qualidade de 
informação, o que é consistente com a 
expectativa dos investidores de que 
as IFRS trarão mais qualidade à 
informação contábil. 
A reação é menos positiva para 
empresas em países de direito 
codificado, o que mostra a 
preocupação dos investidores em 
relação à efetiva implementação das 
práticas nesses países.  

(continua)
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(continuação) 
Estudo 

 
Objetivo Conclusão 

BEWLEY (2008) O autor analisa as diferenças entre 
as IFRS e o padrão contábil 
canadense e identifica as áreas de 
maior impacto sobre preparadores, 
auditores e usuários. 
 

Ele explica que as normas 
internacionais resultam em aumento 
significativo na divulgação de 
informações, o que deve beneficiar as 
empresas, baixando seu custo de 
capital e fortalecendo os mercados de 
capitais. 
 

FERKETE; 
MATIS; 
LUKACS (2008) 
 
 

Os autores investigam se as 
companhias abertas na Hungria 
estão cumprindo com os requisitos 
de divulgação das IFRS. Além disso, 
analisam a divulgação das 
informações sobre consolidação, que 
é um tópico ainda considerado 
problemático nesse país, para 
avaliar em que medida as 
divulgações obrigatórias estão sendo 
cumpridas.  

O estudo encontra evidências 
significativas de não cumprimento das 
normas por parte das empresas. O 
tamanho e o tipo das indústrias estão 
estaticamente associados com o nível 
de cumprimento e com a divulgação 
requerida pelas IFRS, sugerindo que 
companhias grandes e de alta 
tecnologia cumprem melhor os 
requisitos, possivelmente por poderem 
se beneficiar mais disso. 
 

 
Quadro 2 – Resumo de pesquisas sobre harmonização, normas internacionais e IFRS 
Fonte: quadro elaborado pelo pesquisador 
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Capítulo 2 – Metodologia, procedimentos de pesquisa, 
análise e interpretação dos dados 

 

 

 

Neste capítulo, detalham-se a metodologia e os procedimentos de pesquisa, bem 

como se apresentam a análise e a interpretação dos dados obtidos. 

 

 

2.1. Definições metodológicas 

 

 

Dadas as características do fenômeno a ser estudado nesta dissertação – a 

verificação das principais barreiras para a adoção das normas internacionais de 

contabilidade no Brasil –, optou-se por uma metodologia de pesquisa qualitativa, de 

caráter exploratório, com vistas à coleta de informação em profundidade junto a um 

grupo relativamente pequeno de profissionais, mas com opiniões de alta relevância 

para a compreensão do fenômeno em curso.  

 

Em contraste com métodos quantitativos, a pesquisa qualitativa produz uma riqueza 

de detalhes sobre um número menor de casos/pessoas. Seus métodos são 

particularmente indicados em trabalhos exploratórios e descobertas, caracterizados 

pela lógica indutiva (PATTON, 1987). 

 

Collis e Hussey (2005) definem pesquisa como um processo de perguntas e 

investigação, sistemático e metódico, que resulta no aprimoramento do 

conhecimento. Na pesquisa exploratória, especificamente, o objetivo é procurar 

padrões, ideias ou hipóteses, em vez de testar ou confirmar uma hipótese 

específica. Nessa perspectiva, foram adotados como procedimentos metodológicos 

no presente trabalho: a revisão da literatura sobre harmonização das normas 

contábeis e potenciais barreiras nesse processo; a realização de entrevistas em 

profundidade com uma amostra de profissionais que atuam em empresas industriais 

e de serviços, firmas de auditoria e no meio acadêmico; a análise e interpretação 

dos dados obtidos na investigação.  
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Na sequência, explicitam-se dados sobre a amostra de pesquisa e a coleta de 

informações. 

 

 

2.2. Amostra 

 

 

O que se pretende neste trabalho é definido por Marshall (1999) como entrevista de 

elite, um caso especial de entrevistas em profundidade que foca um tipo específico 

de entrevistado. Compõem a elite os indivíduos considerados influentes, 

proeminentes e/ou bem informados em uma organização ou comunidade. Eles são 

selecionados com base na sua experiência e no conhecimento nas áreas relevantes 

para a pesquisa. A grande vantagem desse método é a obtenção de informação 

valiosa.  

 

Foram realizadas 15 entrevistas com profissionais atuantes em empresas que já 

aplicam as normas internacionais de contabilidade para reporte ao exterior; com 

auditores experientes em normas internacionais e com profissionais do meio 

acadêmico com amplo conhecimento do assunto.  A tabela a seguir apresenta os 

entrevistados, sua área de atuação e uma breve descrição das qualificações que 

justificam a relevância da sua participação neste estudo. 

 

Nome Área de Atuação Sumário das Qualificações 

Sérgio de Iudícibus Acadêmica Professor em cursos de mestrado e doutorado 

da Universidade de São Paulo (USP) e 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP). Ex-presidente da FIPECAFI. Autor 

de livros de contabilidade e artigos para 

revistas nacionais e internacionais.  

L. Nelson G. de 

Carvalho 

Acadêmica Professor da USP, pesquisador e diretor da 

FIPECAFI, ex-presidente do Conselho 

Consultivo de Normas do IASB, membro do 

Conselho Consultivo do International Auditing 

and Assurance Standards Board – NY 

(IAASB). 

(continua)
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(continuação) 

Nome Área de Atuação Sumário das Qualificações 

Edmir Lopes de 

Carvalho 

Acadêmica e 

Consultoria 

Consultor e instrutor em treinamentos sobre 

IFRS e professor da Universidade Mackenzie, 

FIPECAFI e Fundação Instituto de 

Administração (FIA). Diretor de Normas 

Internacionais da Associação Nacional dos 

Executivos de Finanças, Administração e 

Contabilidade (ANEFAC). 

Alexsandro Broedel 

Lopes 

Acadêmica Professor de Contabilidade e Finanças em 

cursos de graduação e pós-graduação da 

USP. 

Haroldo R. Levy 

Neto 

Consultoria Representante da APIMEC junto ao CPC, 

coordenador do Comitê de Orientação para 

Divulgação de Informações ao Mercado 

(CODIM) e vice-coordenador de Relações 

Institucionais do CPC. 

Clovis Ailton 

Madeira 

Auditoria e 

acadêmica 

Sócio da Directa Auditores, ex-presidente da 

ANEFAC. Chapter em São Paulo do Institute 

of Management Accountants (IMA) e professor 

em cursos de pós-graduação. 

Osvaldo Roberto 

Nieto 

Auditoria e 

acadêmica 

Sócio-fundador da Baker Tilly Brasil, com 

experiência também na área acadêmica como 

professor da Fundação Getúlio Vargas e 

membro do comitê de assuntos internacionais 

do CFC. 

Bruce Mescher Auditoria Sócio da Deloitte – líder do grupo Global IFRS 

& Offering Services, com 17 anos de 

experiência. Profundo conhecedor de IFRS e 

US-GAAP. 

Mateus de Lima 

Soares 

Auditoria Sócio da BDO Trevisan, com ampla 

experiência em normas internacionais de 

contabilidade. 

Ana Maria Elorrieta Auditoria Sócia da Price Waterhouse e presidente do 

IBRACON. 

Ricardo Suiter Consultoria Gerente de Projetos na Accenture, com larga 

experiência em consultoria para 

implementação de IFRS. 

(continua)
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(continuação) 

Nome Área de Atuação Sumário das Qualificações 

Rubens André 

Bueno e Miris 

Nascimento 

Empresas Gerente de Controladoria e reporting de 

Controles Internos da Rhodia – experiência 

com IFRS desde 2005. 

Sérgio Araujo Empresas Gerente de Contabilidade Geral da Serasa 

Experian.  

José Vanderlei de 

Souza e Julio Cesar 

Empresas Gerente de Contabilidade e supervisor de 

Contabilidade da BIC Brasil S.A. 

Experiência com IFRS desde 2005. 

Gustavo Angeli Piva Empresas Superintendente de Normas e Estudos 

Contábeis do Itau-Unibanco, com ampla 

experiência em IFRS e US-GAAP. 

 
Quadro 3 – Perfil dos entrevistados 
Fonte: quadro elaborado pelo pesquisador 

 

 

Devido ao prazo para a conclusão do trabalho, na seleção da amostra foram 

consideradas questões como disponibilidade de agenda dos entrevistados bem 

como localização geográfica, ficando a amostra restrita a São Paulo. Com isto, 

pessoas com opiniões relevantes sobre o tema certamente deixaram de ser ouvidas. 

 

Observe-se que o grupo de entrevistados é relativamente pequeno, mas altamente 

qualificado. Conforme já mencionado, na pesquisa qualitativa não é a quantidade de 

pessoas que irá prestar informações que deve ser considerada e sim sua 

importância em razão dos objetivos da investigação (ROSA; ARNOLDI, 2008). 

 

Nesse sentido, Oliveira (2003, p. 68) reforça a necessidade de uma seleção 

adequada da fonte de dados em uma entrevista: 

 

Entrevista diz respeito à obtenção de dados relevantes para uma pesquisa mediante 
o diálogo com determinada fonte. Portanto, são preocupações fundamentais não só 
os dados a serem obtidos com a pesquisa, mas também a escolha da fonte dos 
dados, o entrevistado. 

 

Os entrevistados concordaram com a gravação das entrevistas e foram também 

previamente informados que a utilização de citações na análise dos resultados não 

seria identificada,  garantindo maior liberdade na expressão de suas ideias. 
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2.3. Coleta de informações 

 

 

Neste estudo, os dados primários foram coletados por meio de entrevistas gravadas 

e transcritas, orientadas por perguntas semiestruturadas. Questões específicas não 

foram utilizadas, para evitar a imposição de uma estrutura de análise que não 

permitisse detectar na sua plenitude a riqueza de opiniões trazidas pelos 

entrevistados. Corroborando tais observações, Rosa e Arnoldi (2008) explicam que a 

entrevista semiestruturada permite que os entrevistados discorram e verbalizem 

seus pensamentos, suas tendências e reflexões sobre os temas apresentados.   

 

Patton (1987) apresenta três abordagens para entrevistas em pesquisas qualitativas:  

  

 Conversa informal – exige muito tempo disponível. 

 

 Entrevista guiada de forma geral – a entrevista é guiada por uma lista de 

assuntos, que garante a exploração dos mesmos temas pelos entrevistados. 

Os tópicos podem ser explorados em ordem diversa e são especialmente 

úteis em trabalhos com grupos. 

 

 Padrão semiaberto – conjunto de questões cuidadosamente redigidas e 

arranjadas com o propósito de extrair o conteúdo de cada respondente na 

mesma sequência. 

 

No presente trabalho, optou-se pelas questões semiabertas em decorrência da 

limitação de tempo disponível dos entrevistados, o que desaconselha a conversa 

informal. O padrão semiaberto também favorece uma análise mais eficiente, já que 

os temas são dispostos em ordem sequencial, o que facilita a localização e a 

comparação das respostas obtidas. A principal desvantagem desse método é a 

restrição da discussão aos tópicos pré-estabelecidos. Para contorná-la, formularam-

se questões abertas de forma a garantir flexibilidade para o entrevistador. 

 
Como se nota, a entrevista, apesar de adequada para um trabalho de natureza 

exploratória, não é livre de inconvenientes. O quadro 4, a seguir, apresenta suas 
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principais vantagens e seus principais inconvenientes. Dada a característica da 

investigação aqui proposta, a riqueza informativa justifica a opção pelo método. Em 

relação aos inconvenientes apresentados, pode-se afirmar que ocorreu plena 

interação entre entrevistador e entrevistados e que a experiência do pesquisador 

com o tema facilitou a condução das entrevistas. 

 

Vantagens Inconvenientes 

1. Riqueza informativa: intensiva, 

holística, contextualizada e 

personalizada 

Fator tempo com matizes 

Possibilidade de indagação por meio 

de roteiros não-previstos e inclusos 

Problemas potenciais de flexibilidade e 

validação 

Flexibilidade, diligência e economia Carência das vantagens da interação 

grupal – ausência de observação direta e 

participante de um grupo interativo 

Contraponto qualitativo de resultados 

quantitativos 

Complexidade nas etapas de preparação 

Acessibilidade e informação de difícil 

observação 

Só se viabiliza através da plena 

interação entrevistador e entrevistado 

Preferível por sua intimidade e 

confiabilidade 

Exigência de conhecimento profundo por 

parte do entrevistador 

 
Quadro 4 – Principais vantagens e inconvenientes da entrevista 
Fonte: Rosa e Arnoldi (2008, p. 89) 

 

 

As entrevistas, com exceção de uma, seguiram exatamente o mesmo procedimento, 

sendo realizadas pessoalmente pelo pesquisador. A exceção ocorreu com um dos 

entrevistados, o professor Sérgio de Iudícibus, com quem não foi possível conversar 

pessoalmente. Dada a relevância de suas opiniões, optou-se por uma conversa 

telefônica e por um registro escrito de suas respostas ao questionário. 

O objetivo das perguntas era suscitar uma discussão ampla sobre as expectativas 

dos entrevistados quanto às dificuldades a serem enfrentadas no processo de 

harmonização contábil no Brasil. A primeira questão permitiu-lhes manifestar suas 

preocupações quanto a quaisquer barreiras que julgassem importantes. Nas 
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questões seguintes foram apresentados tópicos para discussão, levantados com 

base na revisão da literatura, a saber: 

  

 Mudança de um sistema baseado em regras para outro baseado em 

princípios e a maior subjetividade decorrente disso. 

 

 Diferenças nos sistemas jurídicos (direito romano x direito consuetudinário).  

 

 Influência da legislação fiscal nas práticas contábeis.  

 

 Fontes de financiamento das empresas, estrutura de capital (concentração de 

propriedade) e efeitos sobre a divulgação de informações. 

 

 Diferenças culturais.  

 

 Qualificação da mão de obra. 

 

Se algum dos tópicos acima fosse abordado na primeira questão, ele seria 

desconsiderado para evitar sua repetição desnecessária. Por outro lado, se algum 

desses temas fosse abordado apenas superficialmente, ele seria retomado em 

ocasião oportuna.  

 

Outra questão foi apresentada para buscar as percepções dos entrevistados sobre o 

perfil do profissional de contabilidade e as habilidades necessárias para atuar no 

novo ambiente de normas harmonizadas com as internacionais.  

 

Além das questões abertas, numa última questão, apresentaram-se os seis tópicos 

abordados na discussão e solicitou-se aos entrevistados que atribuíssem uma nota 

para cada um deles, tendo em vista o fato de consistirem em uma barreira pouco 

significativa (1) ou muito significativa (5).  

 

O roteiro utilizado para a condução da entrevista encontra-se no apêndice A. 
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2.4. Análise e interpretação de dados 

 

Neste trabalho, a atividade de análise é compreendia como o processo de colocar os 

dados em ordem, organizá-los em padrões, categorias e unidades de análise e 

interpretação. Conforme explica Patton (1987), analisar consiste em atribuir 

significado na busca de padrões e relações entre as dimensões descritivas. Quanto 

à análise de dados qualitativos, o autor explica que se trata de  

 
um processo criativo. Não há fórmulas como na estatística. É um processo que 
demanda rigor intelectual e uma grande dose de trabalho duro. Uma vez que 
diferentes pessoas usam sua criatividade, capacidade empreendedora e trabalham 
duro de diferentes maneiras, não há uma forma correta de organizar, analisar e 
interpretar dados qualitativos (PATTON, 1987, p. 146 – tradução do pesquisador). 

 

 

Desse modo, no presente estudo foi aplicado o método da análise de conteúdo à 

transcrição das entrevistas, pelo qual foi possível identificar temas-chave e padrões 

que refletissem as principais preocupações dos entrevistados com relação às 

barreiras para adoção de normas harmonizadas com as IFRS no Brasil.  

 

Os procedimentos aplicados na análise dos dados foram: a redução dos dados, que 

consiste na segmentação da entrevista, codificação do discurso e seleção das 

informações; a extração das primeiras impressões, definindo-se o conteúdo das 

categorias e as comparações entre indivíduos. 

 

A segmentação da entrevista visa a identificar os temas para análise e a codificação 

consiste na atribuição de rótulos aos segmentos identificados. As unidades podem, 

em algumas situações, sobrepor-se, de forma que uma sequência de texto pode 

pertencer a mais de uma unidade.  A categorização e codificação consistem na 

identificação de trechos das entrevistas com temas ou conceitos que os descrevem, 

atribuindo-lhes um código de três letras, facilitando, assim, a análise e a associação 

entre códigos e conceitos.  

 

A definição das categorias foi realizada de forma aberta e indutiva, sem definições 

predeterminadas, com as categorias emergindo como consequência do processo de 

identificação, conforme demonstrado nos quadros 5, 6 e 7. 
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Quadro 5 

 

QMO Qualificação da mão de obra – preocupações relativas à 

preparação dos profissionais e acadêmicos da área contábil para 

atuar com as novas exigências impostas pelas práticas 

internacionais de contabilidade.         

SUB Princípios x regras (subjetividade) – preocupações com a 

transição de um regime baseado em regras mais claras e 

específicas para um regime fundamentado em princípios, com 

maior subjetividade nas decisões. 

FIS Influência da legislação fiscal – influência da legislação fiscal nos 

processos decisórios dos contadores e gestores das empresas, 

que podem optar por caminhos que resultem em menor impacto 

tributário ou menor risco de impacto tributário. 

JUR Influência do sistema jurídico – potencial de conflito entre o 

sistema contábil, baseado em princípios, com o sistema jurídico, 

baseado em regras. 

PLU Envolvimento de outras áreas da empresa – necessidade de 

participação maior de outras áreas para a correta mensuração e 

evidenciação das informações contábeis. 

GUI Falta de orientação – falta de material mais detalhado, com 

exemplos práticos e definições mais claras quanto à aplicação dos 

princípios. 

INS Questões institucionais – atuação de órgãos reguladores em 

termos de normatização e fiscalização. 

VEL Velocidade na adoção das mudanças – exiguidade do prazo para 

a total convergência das normas brasileiras com as IFRS. 

IDI Barreiras de idioma/problemas de tradução – falta de domínio do 

idioma inglês pelos profissionais para leitura dos textos originais e 

imprecisões na tradução das normas para o português. 

CUL Barreira cultural – diferenças entre a cultura brasileira e a cultura 

de países europeus, que tiveram atuação mais forte na 

elaboração das IFRS. 
 
Quadro 5 – Codificação das barreiras citadas na questão 1 
Fonte: quadro elaborado pelo pesquisador 
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Quadro 6 

 

TRE Dificuldades/necessidade de treinamento – falta de instrutores 

preparados para treinar o contingente de contadores em exercício, 

programas de treinamento conduzidos pelas empresas e a própria 

consciência dos profissionais em relação à necessidade de se 

atualizarem. 

ENS Deficiências no ensino de contabilidade – inadequação nos currículos 

das universidades, falta de professores preparados e deficiência na 

distribuição geográfica desses profissionais nas regiões brasileiras.  

RES Resistência à mudança por parte dos profissionais atuais. Falta de 

interesse em mudar, apego ao modelo anterior. 

GER Gerenciamento de resultados – maior possibilidade de manipulação 

dos resultados, utilizando-se a maior subjetividade como espaço de 

manobra para optar por práticas que conduzam aos resultados 

desejados. 

AUT Autorregulação, adoção espontânea, interesse das empresas em se 

adaptar ao novo modelo para obter vantagens: reduzir custo de 

capital, atrair investidores. 

PAR Necessidade de maior participação dos profissionais no processo de 

definição das normas. 

ECO Ambiente econômico – momento atual da economia e seus efeitos 

sobre as mudanças em curso. 

OPO Oportunidade – oportunidade para os profissionais de contabilidade se 

valorizarem. 

PRO Imposição do proprietário/controlador – determinação em relação à 

menor transparência na divulgação das informações. 

REP Maior responsabilidade para os profissionais – maior responsabilidade 

em decorrência do maior exercício de julgamento. Necessidade de 

fundamentação das decisões tomadas. 

CUS Custos para implementação das mudanças – adaptação de sistemas, 

consultorias, maiores gastos com publicação. 

 

Quadro 6 – Codificação de outros aspectos/barreiras mencionados nas questões de 2 a 7 
Fonte: quadro elaborado pelo pesquisador 
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Quadro 7 

 

EXE Adotar uma postura de executivo, analisar e decidir com base nas 

melhores informações disponíveis. 

APR Capacidade de aprender, pensar, construir raciocínios. 

MUL Conhecimento multidisciplinar - finanças, economia, direito etc. 

NEG  Maior conhecimento do negócio da empresa. 

ABE Abertura para novas ideias. 

 
Quadro 7 - Codificação das características/habilidades necessárias ao novo contador 
Fonte: quadro elaborado pelo pesquisador 

 

 

A leitura sistemática, com a classificação em categorias, permitiu a elaboração de 

matriz, relacionando-se o conteúdo das entrevistas com as categorias. Essa matriz 

foi utilizada posteriormente como referência para análise e interpretação das 

informações. Na tabela 1, a seguir, apresenta-se um exemplo com as respostas da 

questão 1. 

 

Tabela 1 – Exemplo de matriz para análise das entrevistas 
 

N º e ntre v istas N º 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 onde  ocorre u Me nçõe s

Q MO 6 2 3 4 1 4 2 2 1 1 10 26 SUB 11 Q MO 26

SUB 1 2 2 3 3 1 2 4 1 1 1 11 21 Q MO 10 SUB 21

FIS 1 1 2 1 2 3 1 1 2 9 14 FIS 9 FIS 14

JUR 1 1 2 3 1 5 8 JUR 5 JUR 8

P LU 1 2 1 1 3 5 8 P LU 5 P LU 8

GUI 2 2 1 1 4 6 GUI 4 IN S 7

IN S 2 2 2 1 4 7 IN S 4 GUI 6

V EL 3 1 1 1 4 6 V EL 4 V EL 6

IDI 2 1 1 3 4 CUL 4 CUL 6

CUL 1 1 2 2 4 6 IDI 3 IDI 4

EN S 1 1 2 2 EN S 2 EN S 2

O P O 1 1 1 CUS 2 CUS 2

CUS 1 1 2 2 O P O 1 O P O 1

N º Total  de

m e nçõe s ao  te m a

Principais Barre iras

Entre v ista

Re sultados O rde nados

N º Entre v istas 

com  m e nção  ao  te m a

 
Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador 

 
 

Na totalização das tabelas, foram utilizadas duas alternativas: em primeiro lugar, foi 

quantificado o número de entrevistas onde determinado aspecto foi citado. Por 

exemplo, na tabela acima, QMO – Qualificação da mão de obra – foi mencionada 

em 10 das 15 entrevistas, enquanto SUB – Princípios x regras (subjetividade) – foi 
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mencionada em 11. Em segundo lugar, foi quantificado o número de vezes em que 

um aspecto foi mencionado, de forma a identificar a intensidade da preocupação dos 

entrevistados com cada aspecto. Por exemplo, QMO foi mencionada 26 vezes, 

enquanto SUB foi citada 21 vezes.  

 

Na contagem do número total de menções foram excluídas as repetições 

decorrentes simplesmente da articulação do discurso dos entrevistados, por 

exemplo: “Em relação à mão de obra, bem a mão de obra pode ser um problema...” 

a categoria mão de obra (QMO) foi contada uma única vez. 

 

Desse modo, os números podem ser avaliados por duas óticas diferentes: em 

termos de número de entrevistados o aspecto mais relevante é SUB, mencionado 

em 11 entrevistas; já em termos de intensidade da preocupação a questão mais 

relevante é a qualificação da mão de obra, com 26 menções. 

 

Não se pretende com isso sugerir que uma forma de análise seja mais relevante que 

a outra, mas apenas apresentá-las como informações que se complementam. 

 

 

2.5. Limitações de pesquisa 

 

 

A principal limitação desta pesquisa refere-se à impossibilidade de generalizações 

das conclusões: ao se confiar em poucos informantes, não há como garantir que 

eles, apesar de cuidadosamente selecionados, reflitam uma visão típica do grupo 

que representam. 

 

Além disso, observa-se que a discussão se limita à contabilidade societária das 

empresas, voltada para os usuários externos e que não têm acesso aos dados 

internos, portanto a um público que depende das demonstrações publicadas pelas 

companhias como fonte de informação. Não se incluem no escopo as diferenças de 

práticas de contabilidade gerencial ou fiscal, sendo esta última considerada apenas 

como fator de influência no objeto de estudo. 
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Também não se considera a emissão de normas internacionais mais simplificadas, 

destinadas especificamente para pequenas e médias empresas. Esse assunto está 

em discussão no IASB desde 2003 e teve andamento em julho de 2009, com a 

definição de que será criado um conjunto de normas mais “enxutas” para esse 

segmento de empresas.  

 

Destaque-se, por fim, que o estudo não se destina a uma análise das normas 

propriamente ditas, sendo alguns de seus aspectos mencionados apenas para 

ilustrar as potenciais barreiras para adoção das IFRS, como, por exemplo, a maior 

demanda por transparência na divulgação de informações. 
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Capítulo 3 – Resultados 
 

 

 

Neste capítulo, discutem-se os resultados da análise das informações coletadas. 

Conforme exposto no capítulo 2, a análise dos dados das questões dissertativas foi 

realizada com a aplicação de um sistema de categorias ao discurso dos 

entrevistados e com posterior tabulação do número de vezes que cada categoria foi 

mencionada.  Os gráficos apresentam duas totalizações das categorias: 

 

a) número de entrevistas em que cada categoria foi mencionada, que permite 

observar em quantas das quinze entrevistas realizadas a categoria foi 

citada; 

 

b) número de vezes em que a categoria foi citada, que pode remeter ao grau 

de relevância que assumem para os entrevistados, considerando-se que a 

menção recorrente a uma determinada categoria reflete uma maior 

preocupação do entrevistado com o tema que ela menciona. 

 

Optou-se, primeiramente, por tabular as respostas de cada questão individualmente, 

no intuito de analisar cada tema de forma isolada. Na sequência, realizou-se uma 

tabulação consolidada, com a finalidade de obter uma visão global das respostas. 

 

 

3.1. Principais barreiras para adoção das IFRS no Brasil 

 

 

Na primeira questão aberta, os entrevistados foram convidados a discorrer de 

maneira livre sobre as principais barreiras que poderiam dificultar o processo de 

adoção das normas internacionais de contabilidade no Brasil. Com ela, buscou-se 

verificar quais das seis barreiras identificadas na revisão da literatura efetivamente 

constituíam preocupação para os participantes, sem influenciá-los com a 
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apresentação de alternativas. A questão aberta também permitiu identificar outros 

temas relevantes, que podem afetar o processo de adoção das IFRS. 

 

O gráfico a seguir demonstra as preocupações apontadas pelos entrevistados por 

categoria de análise. 
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 Gráfico 1 – Categorias citadas na discussão das principais barreiras  
Fonte: gráfico elaborado pelo pesquisador, com base nos dados apresentados na Tabela 2 (apêndice B) 

 

 

Por meio dele, é possível constatar que, das seis barreiras propostas inicialmente 

neste estudo, três se destacam, tanto em termos de número de entrevistas onde 

foram mencionadas como em termos de quantidade total de menções: 

  

a) a categoria Subjetividade (SUB) foi mencionada em 11 entrevistas por 21 

vezes; 

 

b) a categoria Qualificação da mão de obra (QMO) foi mencionada em 10 

entrevistas por 26 vezes;  

 

SUB - Subjetividade VEL - Velocidade na adoção das mudanças 
QMO - Qualificação da mão de obra CUL - Barreiras culturais 
FIS - Influência da legislação fiscal IDI - Problemas de tradução/barreiras de idioma 
JUR -  Influência do sistema jurídico ENS - Deficiências no ensino de contabilidade 
PLU - Envolvimento de outras áreas da empresa CUS - Custo para implementação das mudanças 
GUI - Falta de orientação detalhada OPO - Oportunidades de correntes da mudança 
INS - Questões institucionais 
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c) a categoria Influência da legislação fiscal (FIS) foi mencionada em nove 

entrevistas por 14 vezes. 

 

A categoria Influência do sistema jurídico (JUR) foi citada em cinco entrevistas e a 

categoria Barreiras culturais (CUL) foi mencionada em quatro, o que demonstra 

menor preocupação dos entrevistados com relação a esses dois temas. 

 

Por sua vez, a questão relativa à estrutura de capital e à forma de financiamento das 

empresas, que poderia impactar a adoção das IFRS em função da maior 

necessidade de divulgação de informações, não foi mencionada espontaneamente 

em nenhuma entrevista. Isso demonstra que, na percepção dos entrevistados, essa 

pode não ser uma questão relevante, conclusão diferente de Schipper (2005), que 

afirma que as fontes de financiamento das empresas constituem um dos fatores de 

maior impacto na diferenciação das demonstrações contábeis. 

 

Com relação à categoria Qualificação da mão de obra (QMO), foram encontradas 

opiniões bastante pessimistas, como no exemplo abaixo:  

 

Entrevista 1: “O que nós chamamos de contador aqui é um escriturador um pouco 
mais sofisticado”. 

 

 

Mesmo para outro entrevistado que apresenta uma visão mais positiva, o histórico 

de formação e desenvolvimento profissional criou amarras – em função da influência 

da legislação fiscal – que podem constituir uma dificuldade adicional para os 

contadores no processo de adaptação às novas normas, dissociadas dessa 

legislação, como demonstra o exemplo a seguir: 

 

 Entrevista 5: “Tecnicamente os nossos contadores são bastante competentes, porém 
se nós pegarmos aí; vamos pegar empresas de médio porte pra baixo, elas 
geralmente seguem o quê, as orientações do fisco. Tanto é que quando nós vamos 
colocar aí nos treinamentos a questão da essência, a primeira pergunta é: como é 
que o fisco vai interpretar isso?”. 
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Observa-se que as barreiras, muitas vezes, não são questões independentes: nesse 

exemplo, as questões relativas à qualificação da mão de obra e à influência da 

legislação fiscal confundem-se, pois a primeira foi afetada pela segunda no seu 

desenvolvimento.  

 

Os diferentes aspectos que podem afetar a adoção das IFRS em muitas situações 

interagem entre si ou até mesmo se sobrepõem. A sobreposição de categorias pode 

ser observada no exemplo abaixo, no qual a maior subjetividade remete à 

inadequação da formação e experiência dos atuais contadores para atuarem em um 

novo ambiente:  

 

Entrevista 1: “Então eu preciso de um Contador que queira de fato entender a 
realidade, que não seja um mero seguidor de normas, que ele tenha conhecimento 
de finanças, conhecimento de economia, que possa realmente interpretar a 
realidade” (grifo do pesquisador). 

 

 

Outra constatação é a de que a qualificação da mão de obra reflete algumas 

deficiências no ensino da contabilidade no Brasil. Assim, além de os contadores não 

estarem bem capacitados, existem também deficiências no ensino de contabilidade. 

Essas opiniões deram origem à categoria Deficiências no ensino de contabilidade 

(ENS), mencionada por dois entrevistados, que abordam a questão como um dos 

pontos de atenção no processo de adoção das normas internacionais, conforme 

ilustrado a seguir: 

 

Entrevista 11: “Então acho que há um gap educacional enorme, nem as faculdades 
se preocuparam com isso e nem as empresas treinaram seu pessoal e acharam que 
a data de implementação nunca chegaria”. 

 

 

A preocupação com o ensino pode ser relacionada com o estudo de Niyama, Costa 

e Aquino (2005), que constatam que os professores de contabilidade nas 

universidades de regiões economicamente menos desenvolvidas não estão 

preparados para o ensino de contabilidade internacional. 
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A Influência da legislação fiscal (FIS) também surge como uma das grandes 

preocupações, principalmente quanto ao receio de que a neutralidade tributária, 

essencial para o sucesso do projeto, não seja tão duradoura assim. O receio é que o 

fisco, mais adiante, tente encontrar maneiras de aumentar a arrecadação com base 

nas novas normas contábeis, como demonstrado nestes trechos: 

 

Entrevista 5: “Então, o que eu vejo na minha parte é assim, é mais a questão de 
cultura do contador, lá ele abrir um pouco a mão dessa questão aí de trabalhar para 
o Fisco”. 
 
Entrevista 6: “Claro que também tem outra barreira, também tem o problema fiscal 
que foi resolvido até o final de 2010, mas depois de 2010 a gente não sabe como vai 
ficar”. 
 
Entrevista 10: “[...] nós também crescemos na história, fortemente impressionados 
pela intromissão, na verdade pelo quase incesto da contabilidade tributária na 
contabilidade societária”; “[...] nesse sentido a MP 449 deu guarida à neutralidade 
fiscal da convergência, mas o receio não desapareceu por completo. Empresas, e 
você é controller sabe disso, acham que o fisco pode ter uma recaída e se eu 
precificar o item a mercado ele vai querer o imposto sobre a diferença de valor”. 
 
Entrevista 15: “A Medida Provisória 449, que virou Lei recentemente para dizer que 
tudo bem, não muda nada durante dois anos, ou seja, mais pra frente, vai se 
pronunciar quanto a alguma coisa tributária em função das mudanças, ou seja, todo 
mundo meio que se acomodou na situação”. 

 

 

Com relação à Influência do sistema jurídico (JUR), existe uma preocupação quanto 

à convivência de um novo sistema contábil, baseado em princípios, com o sistema 

jurídico vigente, baseado em regras. O exemplo abaixo ilustra essa afirmação: 

 

Entrevista 10: “[...] se não levarmos esta discussão de convergência pra Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco, PUC, Mackenzie, é um nati-morto” [o processo de 
adoção das IFRS]. 

 

 

Quatro entrevistados mencionaram Barreiras culturais (CUL) como potencial 

dificuldade, porém apenas um deles abordou a questão na mesma ótica dos estudos 

de Gray (1988). Para esse participante, a relação entre distância existente entre 

poder e sociedade e características menos individualistas dos profissionais pode 

criar dificuldades de adaptação a um ambiente com maior necessidade de 
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interpretar os fatos (subjetividade) e consiste, ainda, em uma potencial maior 

dependência da regulação pelo governo. Observe-se o exemplo a seguir: 

 

Entrevista 12: “[...] a distância do poder corresponde à preferência pela padronização 
e por regras sem necessidade de interpretação e coletivista, que significa pouca 
propensão para a autorregulação, propensão a deixar tudo para o governo”. 
 

 

Adicionalmente às barreiras inicialmente propostas para análise nesta pesquisa, foi 

possível identificar outros aspectos interessantes apontados pelos entrevistados, 

explicitados na sequência. 

 

A Importância do envolvimento de outras áreas da empresa (PLU), como financeiro, 

jurídico e a alta direção, é um fator considerado fundamental para o sucesso na 

implementação de um projeto de IFRS nas organizações. Tal necessidade também 

foi constatada por Jones e Higgins (2006), na Austrália. 

 

A falta de orientação detalhada (GUI), de instruções e exemplos práticos dos 

conceitos, pode resultar em dificuldades não só na implantação do novo modelo, 

mas também no relacionamento com os auditores, que também não estão 

totalmente preparados para o novo ambiente.  

 

Essa ausência de orientação detalhada pode levar os profissionais a recorrerem a 

outros conjuntos de normas, como, por exemplo, os US-GAAP, para suprir essa 

lacuna (Schipper, 2005). Jermacowicz (2004) e Street e Larson (2004) também 

destacam a falta de orientação mais detalhada como uma barreira significativa nos 

seus estudos sobre adoção de IFRS em países da Europa. 

 

Este exemplo ilustra o exposto acima: 

 
Entrevista 6: “Mas quando a gente quer aplicar a regra utilizando esses princípios, a 
gente tem visto que os auditores acabam levando isso muito para regrinhas mesmo. 
„Então, tá bom! O princípio é esse, mas nós auditores entendemos que esse princípio 
tem essa interpretação‟, qualquer outra interpretação, o que acaba gerando um certo 
conflito, vamos falar assim. E eles se apóiam muito no US-GAAP, se apóiam 
bastante no US-GAAP os auditores, os temas são muito semelhantes e o US-GAAP 
já têm uma normatização extensa sobre vários assuntos, muito detalhada falando 
caso a caso”. 
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Quatro entrevistados também revelam preocupações com as Questões institucionais 

(INS) abrangendo a atuação de órgãos reguladores. Em relação a esse tema, foram 

encontrados aspectos positivos com a mudança do ambiente regulatório no Brasil, 

notadamente a criação do CPC, mas também foi possível constatar preocupações 

com a existência de múltiplos órgãos reguladores, todos com poder de interferir em 

práticas contábeis: 

 

 Entrevista 6: “[...] tivemos um grande avanço com a criação do CPC, com a Lei 
permitindo aos reguladores estabelecer convênio com o CPC. Mas ainda existe a 
vontade do regulador sendo preponderante em relação às normas contábeis.” “... 
existe um pouco de receio dos reguladores de delegar esse poder de forma total e 
irrestrita, eles querem se resguardar o direito de legislar contabilmente.” 

 
Entrevista 7: “Então você não tem só a CVM como regulador pra todo mundo, você 
tem CVM, você tem o Conselho Federal de Contabilidade, tem o Banco Central, tem 
SUSEP, tem as Agências reguladoras, a ANEEL, ANATEL e por aí vai. Quer dizer, 
cada um tem o poder legal de fazer mudanças na parte contábil e isso é uma 
complexidade enorme.” 
 

 

Tal preocupação é corroborada pelos estudos de Brown e Tarca (2005), que 

demonstram que a necessidade de alinhamento de questões institucionais é 

apontada como fator crítico de sucesso para adoção das IFRS na Europa, e pelos 

estudos de Sucher e Jindichovska (2004), na República Checa, que ressaltam o fato 

de o Ministério das Finanças não abrir mão de seu poder como regulador, resultou 

em atrasos na adoção das IFRS no país. 

 

A Velocidade na adoção de mudanças (VEL) também causa preocupação, tendo 

sido mencionada por quatro entrevistados: 

  

Entrevista 7: “A velocidade com que a gente tá fazendo aqui acaba sendo uma 
barreira pelo seguinte, a gente vê o processo na Europa, quantos anos isso levou, 
ainda tem uma série de problemas lá, que estão sendo resolvidos”. “[...] aqui no 
Brasil, eu tenho participado dessas discussões tanto na área contábil quanto na área 
de mercado de capitais há muitos anos, a gente sempre reclama que as coisas 
demoram muito para ocorrer. Mas, se a gente comparar o tempo que tem levado 
para uma transformação, uma mudança de regra aqui interna, com o que ocorre fora 
do país, nós somos assim; coelho comparado com tartaruga, a verdade é essa.” 
 
Entrevista 8: “[...] a velocidade com que se está pretendendo implementar este 
conjunto de mudanças, está se implantando, eu acho o prazo de tempo muito curto 
para uma quantidade de informações nova muito grande.” 
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Outros aspectos, como Problemas de tradução/barreiras de idioma (IDI) e Custo 

para implementação das mudanças (CUS), também foram lembrados: 

 

Entrevista 9: “Então às vezes acontece de você pegar um procedimento, pegar o 
português e inglês e você vê que o Português traduzido não está trazendo a ideia 
geral do texto em Inglês. Então, acho que isso vai ser uma barreira grande também, 
a língua”. 

 

 

Importante observar que, mais do que as barreiras, que são superáveis, a adoção 

das IFRS no Brasil constitui uma oportunidade para os profissionais de contabilidade 

valorizarem a profissão, o que foi mencionado por um dos entrevistados: 

 

Entrevista 2: “[...] é uma grande oportunidade para a classe profissional, nas 
diferentes fases, mostrar excelência, mostrar qualidade, mostrar a relevância da 
profissão”. 

 

 

Em suma, com base na primeira questão, as principais barreiras a serem 

enfrentadas são: a transição do sistema baseado em regras para o novo baseado 

em princípios, a qualificação da mão de obra e a influência da legislação fiscal. 

Outras questões como o sistema jurídico, o maior envolvimento de outras áreas da 

empresa, a falta de orientação mais detalhada, a velocidade com que as mudanças 

estão ocorrendo, questões institucionais e culturais também constituem fator de 

preocupação.  

 

 

3.2.  Discussões de temas específicos 

 

 

Nas questões de 2 a 7, foram apresentados aos entrevistados os tópicos 

selecionados durante a revisão da literatura, para que pudessem discorrer acerca da 

importância ou não desses temas, observando-se em que medida eles poderiam 

constituir barreiras que dificultassem a adoção das IFRS no Brasil. 
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Conforme comentado no tópico anterior, muitas vezes as barreiras mencionadas nas 

entrevistas se confundem. Isso fica ainda mais nítido na análise das respostas nas 

questões de 2 a 7: quando os participantes são solicitados a comentar o problema 

da subjetividade, apresentam como maior barreira a qualificação da mão de obra; 

quando devem comentar as barreiras culturais, consideram como aspecto mais 

relevante a influência da legislação fiscal. 

 

Na sequência, são analisadas as respostas das seis questões específicas e, ao final, 

para contornar a dificuldade decorrente da sobreposição das barreiras ou até 

mesmo alguma confusão de conceitos por parte dos entrevistados, apresenta-se 

uma tabulação geral. O resultado consolidado permite uma análise de todas as 

categorias apontadas pelos envolvidos em toda a entrevista.  

 

 

3.2.1.  Regras versus princípios – maior subjetividade 

 
 

Na questão 2, os entrevistados foram solicitados a discorrer sobre as dificuldades na 

transição do sistema contábil atual, fundamentado em regras, para o novo, com 

base em princípios e com maior grau de subjetividade. O gráfico a seguir demonstra 

as categorias mais citadas na discussão do tema: 
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 Gráfico 2 – Categorias citadas na discussão sobre a maior subjetividade 
 Fonte: gráfico elaborado pelo pesquisador, com base nos dados apresentados na Tabela 3 (apêndice B) 
 

 

Além da categoria Subjetividade (SUB), mencionada em sete entrevistas por 11 

vezes, os entrevistados mostram preocupação com a Qualificação da mão de obra 

(QMO), mencionada também em sete entrevistas, por nove vezes; com as Barreiras 

culturais (CUL), que influenciam o comportamento dos contadores brasileiros, e com 

a Influência da legislação fiscal (FIS), lembrada em três entrevistas. 

 

Certamente, a Subjetividade (SUB) exigirá uma mudança no modelo mental e de 

atitude dos contadores. Como se sabe, o histórico da contabilidade baseada em 

regras é entendido como um traço cultural brasileiro, o que de certa forma vai ao 

encontro do pensamento de Gray (1988), que classifica os países latinos mais 

desenvolvidos com uma clara preferência pela uniformidade, pressupondo um 

ambiente com regras mais detalhadas. Os exemplos abaixo ilustram a preocupação 

dos entrevistados com a subjetividade: 

  

Entrevista 4: “[...] o contador ultimamente era um processador de transações, então, 
agora o contador tem que ter uma mentalidade diferente de exercer o julgamento, 

QMO - Qualificação da mão de obra REP - Responsabilidade profissional 
SUB - Subjetividade JUR -  Influência do sistema jurídico 
CUL - Barreiras culturais ENS - Deficiências no ensino de contabilidade 
FIS - Influência da legislação fiscal RES - Resistência a mudanças 
PLU - Envolvimento de outras áreas da empresa GER - Gerenciamento de resultados 
INS - Questões institucionais GUI - Falta de orientação detalhada 
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entender as transações que são contabilizadas e ser muito esperto na aplicação de 
princípios”. 

 
Entrevista 7: “É exatamente isso que é a novidade, você é que tem que interpretar e 
usar exatamente como você enxerga o seu negócio, pra que ele possa colocar os 
números ou verificar os números, da maneira como você está dizendo que vai 
informar.” “[...] na verdade, ele vai ter que se sentir mais responsável, na medida em 
que ele vai ter que tomar decisão, em forma de julgamento. E não simplesmente 
dizer: „Olha! É o que está escrito lá, o auditor me disse que está escrito lá. E nós 
vamos fazer e eu assino embaixo, está escrito, a Lei tá lá‟”. 

 
Entrevista 11: “É uma dificuldade gigantesca, porque o Brasil, até pela própria 
característica da educação e pela própria praticidade dos seus executivos, é um país 
que se adequou enormemente na aplicação de regras, porque a regra é fácil de ser 
lida é fácil de ser aplicada”. 

 

 

O Envolvimento de outras áreas da empresa (PLU) é novamente mencionado. Sua 

necessidade é reforçada pela necessidade de participação dos setores da 

companhia que possuem informações relevantes para formar o melhor julgamento 

sobre as transações. Diferentemente de um modelo no qual a contabilidade apenas 

recebe informações de outros departamentos, processa e divulga resultados, as 

novas normas exigirão muito mais interação da contabilidade com as demais áreas 

da empresa, conforme exposto por um dos participantes da entrevista: 

 

Entrevista 8: “Estamos trabalhando num ambiente mais subjetivo, temos que entender 
que muitos outros profissionais da empresa passam a ter papéis extremamente 
relevantes na determinação de informações que vão se convertendo em valores para o 
balanço e a gente não estava acostumado a consultá-los para isso”. 

 

 

Dois entrevistados mencionam uma possível Resistência a mudanças (RES) por 

parte dos profissionais como uma dificuldade de adaptação às IFRS. O trecho 

abaixo ilustra essa posição: 

 

Entrevista 1: “Eu não sou otimista nisto não. Não sou otimista nisto não. Eu acho que 
a grande maioria dos contadores não vai se adaptar. Pelo menos o que eu tenho 
encontrado na prática foi muita resistência pra julgar. As pessoas falam: „Ah! isso é 
coisa de economista‟. Então, eu acho que, eu diria que o mercado de trabalho para 
contadores novos hoje melhor é impossível. Porque eu acredito que os contadores 
que estão no mercado vão ser muito rapidamente colocados para escanteio”. 
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Mas há também opiniões mais otimistas, que defendem que os profissionais atuais 

possuem um dos requisitos importantes para a realização de julgamentos mais 

eficientes: um profundo conhecimento do negócio da companhia, conforme exposto 

a seguir: 

 

Entrevista 2: “Eu tenho cinco pessoas no departamento de contabilidade, ah elas 
mexem com a Contabilidade antiga, já não funcionam mais? Não, elas têm o 
conhecimento do negócio e da empresa, que é fundamental”. 
 
Entrevista 5: “O contador vai ter que ter uma subjetividade bem fundamentada até 
porque, assim, ele vai ter que conhecer bem o negócio onde ele atua para depois 
fazer aí uma transação subjetiva, mas bem fundamentada. Porque ele vai ter que 
convencer quem? a auditoria. Vai ter que convencer que os argumentos dele estão 
certos, aí no caso, para tomar decisão”. 

 

 

Sobre a Influência da legislação fiscal (FIS), fica patente um receio em relação à 

aplicação da essência da transação sobre a forma jurídica, mesmo com a separação 

das contabilidades societária e fiscal garantidas em Lei: 

 
Entrevista 15: “Eu acho que nesse ponto aí, a essência sobre a forma só vai 
prevalecer quando não houver nenhum risco fiscal. O cara vai analisar, vai 
interpretar. Bom! A essência é essa, mas tem um risco fiscal aqui. Eu não vou aplicar 
ou vou aplicar parcial”. 

 

 

Outras contribuições interessantes que surgiram nas entrevistas dizem respeito à 

Falta de orientação detalhada (GUI) e à eventual facilidade para Gerenciamento de 

resultados (GER) nas empresas, pelo fato de não haver normas dizendo claramente 

o que deve ser feito. Mas a maior responsabilidade recairá sobre contadores, 

administradores de empresas e auditores (REP), justamente por terem de tomar 

decisões com uma subjetividade muito maior:  

 

Entrevista 3: “[...] é um material pesado, material muito extenso para se ver e falta 
exemplo, não tem assim exemplos práticos.” 
 
Entrevista 4: “Eventuais erros, muito mais julgamento, muitas pessoas lá fora estão 
preocupadas: „Como eu vou me responsabilizar por exercer meu julgamento‟”. 
 
Entrevista 9: “E realmente a gente vai ter muito período de maturidade grande para 
que possa realmente ter talvez aí uns 5 ou 6 anos depois da adoção, depois de 
2010, para que a gente possa aprender a conviver com isso. Com a adoção pura do 
IFRS”. 
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Entrevista 13: “Dificuldade não, se for ver bem até facilitou porque uma vez que você 
não tem uma regra específica e detalhada pra registrar determinada transação, então 
você pode optar por aquilo que lhe convier”. “Mas por outro lado, você tem a 
responsabilidade pela precisão daquela informação e também é o responsável. E 
essa responsabilidade, ela pode te causar consequências. Então eu diria que não foi 
uma dificuldade, mas eu diria que atribuiu mais responsabilidade, mais julgamento, 
mais necessidade de análise”. 

 

 

A preocupação com o gerenciamento de resultados contraria Lapointe-Antunes et al. 

(2006), que concluíram que as IFRS reduzem essa prática em função da maior 

divulgação exigida. 

 

Em resumo, mudar de um sistema baseado em regras para outro baseado em 

princípios deve levar em conta não apenas a subjetividade, mas também a 

qualificação da mão de obra e a influência fiscal na cultura contábil brasileira. 

Quanto à qualificação da mão de obra, não se pode esquecer de que existe um 

grande contingente de profissionais que estudaram e acumularam experiência 

prática no modelo anterior e dificilmente será possível reciclar todos eles. O exemplo 

abaixo ilustra essa observação: 

 
Entrevista 10: “Nós não estamos ensinando uma técnica contábil a mais, nós 
estamos zerando aquela que eles sabiam e colocando uma totalmente nova no lugar. 
E eu acho que esse desafio vai ser bastante, bastante vigoroso. Eu acredito mais 
nas novas gerações que sairão dos bancos escolares nos próximos três a cinco anos 
do que na completa reciclagem de cerca de 500 mil contabilistas que existem no 
Brasil”. 

 

 

3.2.2.  Diferença nos sistemas jurídicos  

 
 
Na questão 3, os entrevistados foram solicitados a discorrer sobre eventuais 

conflitos gerados pelo fato de as novas normas terem origem em um sistema 

baseado no direito consuetudinário e o Brasil ter seu sistema jurídico baseado no 

direito romano. Abaixo, demonstram-se as categorias citadas na discussão: 
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 Gráfico 3 – Categorias citadas na discussão sobre sistema jurídico 
 Fonte: gráfico elaborado pelo pesquisador, com base nos dados apresentados na Tabela 4 (apêndice B)  
 

 

A categoria Influência do sistema jurídico (JUR) foi mencionada por sete 

entrevistados. Além dela, as principais preocupações estão relacionadas 

principalmente à Subjetividade das decisões (SUB), mencionada em seis 

entrevistas, e à interferência da Legislação Fiscal (FIS), também mencionada em 

seis entrevistas. Estes exemplos ilustram tais preocupações: 

 

Entrevista 3: “O contador é visto realmente como uma pessoa que está mais por 
dentro dos negócios da empresa. E não é mais aquela pessoa que só segue 
procedimentos previamente definidos. Ou seja, ele tem que acompanhar o contexto, 
hoje o contador realmente tem um desafio muito maior do que tinha antes, de seguir 
as regrinhas que tinha e acabou.”  
 
Entrevista 6: “A contabilidade está indo para um lado alinhado com o mundo, 
enquanto o sistema jurídico não deu nenhum passo ainda em relação a isso.” 

 

 

Surgem também as Questões institucionais (INS), como, por exemplo, a falta de 

fiscalização quanto à adoção das novas práticas, principalmente para as empresas 

de capital fechado ou limitadas: 

JUR -  Influência do sistema jurídico REP - Responsbilidade profissional 
SUB - Subjetividade PLU - Envolvimento de outras áreas da empresa 
FIS - Influência da legislação fiscal GUI - Falta de orientação detalhada 
INS - Questões institucionais OPO - Oportunidades decorrentes da mudança 
QMO - Qualificação da mão de obra CUS - Custo para implementação das mudanças 
CUL - Barreiras culturais 
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Entrevista 5: “[...] minha maior preocupação é justamente isso, os contadores hoje 
estão em ebulição para se atualizarem. Quando eles perceberem que há um certo 
não enforcement, ou seja, você tem aí: „Ah! tudo bem, tem a Lei, mas ninguém me 

pune, ninguém chega até mim‟”. 
 

 

A preocupação com a fiscalização alinha-se aos trabalhos de Webster e Thornton 

(2006) e Bradshaw e Miller (2008), que relacionam a qualidade das informações 

produzidas diretamente à fiscalização exercida. Nesse prisma, retoma-se a 

importância da clara definição dos papéis dos diferentes órgãos reguladores e 

fiscalizadores, que, aliás, converge para a análise realizada por Schmidt (2002) do 

contexto alemão, o qual apresenta características similares ao ambiente brasileiro 

nos aspectos jurídico e regulatório. 

 

Para alguns entrevistados, a questão jurídica não é tão preocupante, pois o modelo 

adotado no Brasil funcionaria de uma maneira híbrida. Conforme já observado, o 

CPC, órgão privado, centraliza a emissão das normas contábeis, e os organismos 

com poderes definidos em Lei, como a CVM e o CFC, aprovam as normas, 

conferindo-lhes validade jurídica. Dentro dessa estrutura seria possível, na opinião 

dos participantes, que o novo sistema contábil coexistisse com o sistema jurídico 

codificado vigente no País: 

 

Entrevista 2: “Eu, como contadora, olho a contabilidade na perspectiva de refletir da 
melhor forma a situação patrimonial, o desempenho das operações, os fluxos de 
caixa. E o advogado olha para a questão também de direitos e obrigações. Então 
acho que nem ele precisa mudar a visão dele de advogado, porque eu acho que a 
visão dele se aplica, é correta e nem eu tenho que me adaptar a essa visão. Acho 
que nós podemos ter um aprendizado onde a contabilidade reflita a realidade 
econômica das suas transações e o contrato continua refletindo a realidade jurídica 
que poderá prestar reconciliação em algum momento”. 

 
Entrevista 12: “Entretanto, de uma forma muito hábil, conseguiu-se armar na Lei uma 
estrutura CPC/CVM/CFC, complexa, de maneira que a postura derivante das novas 
normas será perfeitamente defensável, mesmo contra os seguidores do Code Law”. 

 

 

O fato de o CPC estar traduzindo as normas IFRS praticamente sem alterações e o 

fato de elas estarem sendo referendadas pela CVM e pelo CFC, estendendo a 

aplicação do novo conjunto normativo a praticamente todas as empresas sujeitas a 
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escrituração contábil, é visto como um reforço do ponto de vista legal, garantindo 

que as mudanças serão adotadas: 

 
Entrevista 8: “Aqui eu acho que é o único país até onde eu tenho informação, nós 
estamos implantando as normas na contabilidade oficial, isto está passando a fazer 
parte dos princípios aplicáveis no Brasil. O Conselho Federal de Contabilidade, já 
incorporou todas as normas do CPC, como normas de Contabilidade”. 

 

 

3.2.3.  Influência tributária e proteção aos credores: conservadorismo 

 

 

Na questão 4, os entrevistados discorreram sobre o histórico da contabilidade 

brasileira, com forte influência da legislação fiscal, baixa importância do mercado de 

capitais e informações pouco voltadas para os investidores e mais voltadas para 

credores. Essas influências poderiam resultar em um maior conservadorismo, o que 

não seria condizente com as IFRS. A seguir, apresentam-se as categorias citadas 

na discussão sobre influência tributária e conservadorismo: 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

FIS QMO CUL SUB JUR INS RES GER AUT

Nº de entrevistas onde foi mencionada Quantidade total de menções

 
 

 
 Gráfico 4 – Categorias citadas na discussão sobre influência tributária e conservadorismo 
 Fonte: gráfico elaborado pelo pesquisador, com base nos dados apresentados na Tabela 5 (apêndice B)  

FIS - Influência da legislação fiscal INS - Questões institucionais 

QMO - Qualificação da mão de obra RES - Resistência a mudanças 

CUL - Barreiras culturais GER - Gerenciamento de resultados 

SUB - Subjetividade AUT - Autorregulação, adoção espontânea 

JUR -  Influência do sistema jurídico 
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A categoria mais citada refere-se à Influência da legislação fiscal (FIS), mencionada 

por cinco pessoas. Outra preocupação é relativa à Qualificação da mão de obra 

(QMO), mencionada em três entrevistas. A respeito desta última, assinala-se que o 

atual contingente de contadores foi formado em um ambiente bastante diverso do 

que aquele que está por vir: é comum, por exemplo, vê-los atuando como agentes 

do fisco dentro das empresas. De acordo com os entrevistados, a separação das 

contabilidades exigirá uma grande adaptação por parte das pessoas: 

 

Entrevista 3: “[...] esta estória de conservadorismo não prevalece mais, isto para o 
contador é difícil, um dos conceitos mais fortes que nós temos é o conservadorismo, 
então quando você fala das novas regras, de fair value, coisa e tal, substância sobre 
a forma, são mudanças fortes que tivemos que enfrentar”. 
 
Entrevista 11: “[...] qual a regra tributária que me permite depreciar mais rápido? Qual 
a regra tributária que me permite contabilizar da melhor forma possível incentivo 
fiscal? E sem ônus tributário? Creio que esse desafio, ainda que com decisões 
embrionárias, está sendo modificado, sinto no empresariado uma postura, sobretudo 
nas grandes empresas, uma postura mais dinâmica em prol de entender que a 
contabilidade é um extraordinário instrumento de decisão”. 
 

 

A preocupação com a postura a ser adotada no futuro pela SRF coloca a pretendida 

neutralidade tributária das mudanças em dúvida e enfoca novamente as Influências 

da legislação fiscal (FIS) no processo em curso de adoção das IFRS, como pode ser 

observado a seguir: 

 

Entrevista 4: “[...] a gente tem esse RTT, o regime de transição, do jeito que eu estou 
olhando, a Receita está comprando tempo para avaliar os efeitos”. 

 
Entrevista 7: “Tudo por conta, a maioria dos casos, por conta de esperar uma 
posição da Receita Federal. Então, isso continua, e ainda há, isso foi prorrogado a 
própria decisão da Receita Federal dos efeitos, ficou para 2010. Mas tem que definir 
já. Como é que vão continuar fazendo os balanços e chegar 2010. Ah! Não, aquilo 
tudo que eu falei esquece, dá aqui a minha parte. De novo não dá”. 

 

 

A influência da legislação fiscal sobre a contabilidade das empresas foi apontada 

como um complicador na adoção das IFRS por Jermacowicz (2004), Street e Larson 

(2004) e Sucher e Jindichovska (2004). 
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3.2.4.  Estrutura de propriedade das empresas versus maior transparência na 

divulgação de informações 

 

 

Na questão 5, os entrevistados foram solicitados a comentar se a diferença na 

estrutura de propriedade das empresas brasileiras, com forte concentração do 

capital, poderia constituir uma dificuldade, tendo-se em vista a maior necessidade de 

divulgação de informações imposta pelas IFRS. A seguir, revelam-se as categorias 

citadas na discussão: 
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 Gráfico 5 – Categorias citadas na discussão sobre a estrutura de propriedade das empresas 
 Fonte: gráfico elaborado pelo pesquisador, com base nos dados apresentados na Tabela 6 (apêndice B)  
 

 

Como mencionado na análise da primeira questão, a estrutura de propriedade das 

empresas sequer foi mencionada pelos entrevistados de forma espontânea e, 

aparentemente, a preocupação que apresentam com relação a esse tópico é baixa.  

 

A divulgação de informações limitadas pelas companhias é vista pelos participantes 

como uma Barreira cultural (CUL), mencionada em seis entrevistas, o que pode ser 

CUL - Barreiras culturais ECO - Ambiente econômico 

AUT - Autorregulação, adoção espontânea SUB - Subjetividade 

PRO - Influências do proprietário/controlador CUS - Custo para implementação das mudanças 

INS - Questões institucionais 
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comparado aos estudos de Baydoun e Willet (1995), que, analisando a implantação 

do modelo de contabilidade francês no Líbano, concluíram que as maiores 

dificuldades ocorreram nas questões relativas à divulgação. Na classificação do 

modelo de Gray, as sociedades do Oriente Próximo, assim como os latinos mais 

desenvolvidos, teriam como característica o maior sigilo nas informações. 

 

A baixa preocupação com o tema decorre principalmente da crença de que as 

vantagens de adotar uma contabilidade mais transparente resultariam numa espécie 

de Autorregulação (AUT), citada em seis entrevistas. Para esses entrevistados, as 

organizações iriam melhorar espontaneamente a qualidade das informações com o 

objetivo de buscar melhores condições para os negócios, menor custo de capital e 

maior competitividade.  

 

Também é fato que o atual Ambiente Econômico (ECO), com maior demanda dos 

investidores – seja na forma de acionistas, fundos de investimento em empresas 

fechadas ou mesmo instituições financeiras –, funciona como um impulsionador da 

melhora da qualidade da informação contábil, de acordo com exemplos a seguir: 

 

Entrevista 1: “Então o IFRS é uma contabilidade para o investidor, só que tem que ter 
investidor, se não tiver investidor não precisa ter contabilidade para investidor. Então, 
eu acho que essa coisa do disclosure é uma consequência, ela pode ter na norma, 
mas se não tiver demanda as pessoas não conseguem cumprir o mínimo de uma 
norma e não vai ter o efeito real. Então eu acho importante que se tenha de fato uma 
demanda e eu acho que a demanda existe para negociação, como não existia  no 
passado”. 
 
Entrevista 2: “Então, se os benefícios ficam mais tangíveis, mais viáveis, mais reais, 
eu acho que eu consigo superar esse tipo de questão”; “Acho que o enforcement tem 
que existir. Mas, acho que nada melhor para uma pessoa seja ela uma investidora ou 
profissional, do que fazer aquelas coisas com convicção. Então se a gente puder 
trabalhar essa dimensão, seria bem melhor o resultado”. 

 
Entrevista 10: “A qualidade da empresa se revela pelo disclosure e o bom disclosure 
da boa empresa reduz custo do capital. Então, na relação custo benefício, se o 
empresário tem uma boa empresa na mão, ele vai tomar dinheiro emprestado a taxa 
de juros mais barata ou lançar ações a valores individuais maiores. Então, quando o 
benefício é econômico, a equação é perversa, o empresário se rende. Se não vê 
benefício, é claro que ele vai tender a continuar relutante”. 
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A crença em benefícios advindos da adoção de normas de maior qualidade e maior 

transparência encontra respaldo nos trabalhos de Leuz e Verrechia (2000) e Palea 

(2007): ambos demonstram que esse processo se traduz em redução no custo de 

capital para as empresas. Por sua vez, Canibano e Mora (2000) detectam forte 

adesão espontânea a padrões de contabilidade internacional, porém apenas em um 

universo de organizações que atuam no mercado global. 

 

Dada a abrangência da adoção do modelo no Brasil, alcançando empresas abertas 

e fechadas, em cinco entrevistas foi apontada a Influência do proprietário/controlador 

(PRO), que só divulgaria as informações que julgasse mais convenientes, 

principalmente nas companhias fechadas, que estão menos sujeitas a fiscalização: 

 

Entrevista 9: “[...] porque é mais nas empresas realmente familiares, nas empresas 
que não são capital aberto, que não estão sujeitas a um órgão regulador, existe sim 
um medo de divulgar, de dar informação da concorrência, existe ainda, digamos 
assim, até um preconceito, eu diria.” 

 
Entrevista 11: “Quando a gente fala hoje no Brasil de empresas pequenas e 
medianas, quanto menos eu puder informar, ou quanto mais eu puder entregar um 
balanço sem notas é isso que o empresário ainda hoje quer fazer”. 
 
Entrevista 13: “[...] dentro do que for possível elas vão divulgar só aquilo que é de 
interesse delas. Mas não também por má fé ou má intenção, porque é cultural, é algo 
que é novo, e como todo processo novo, as pessoas, a comunidade, o mercado, ele 
vai se adaptando, é um processo de amadurecimento, eu diria”. 

 

 

Nesse sentido, Broedel (2002) conclui que, devido às características do mercado de 

capitais brasileiro, a demanda por divulgação é baixa. Porém, deve-se relativizar os 

resultados desse estudo pela passagem do tempo: nos últimos anos, foi possível 

observar um crescimento da importância do mercado de capitais brasileiro e uma 

forte demanda de investidores internacionais por papéis na BOVESPA. 

 

Ponte et al. (2007), comparando a evolução no período 2002-2005, concluem que a 

divulgação no Brasil não melhorou em relação às informações obrigatórias e Silva et 

al (2007), comparando a divulgação praticada pelas empresas brasileiras com 

empresas controladas por investidores estrangeiros, revelam que as primeiras 

apresentam menor grau de divulgação. 
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Em função dos estudos mencionados, ainda que o tema não tenha sido apontado 

pelos entrevistados como dos mais relevantes, cabe observar os primeiros anos 

após a adoção das IFRS para acompanhar em que medida as empresas brasileiras 

irão mesmo melhorar suas práticas de divulgação. 

 

 

3.2.5.  Diferenças culturais 

 

 

Na questão 6, os entrevistados foram convidados a comentar se, na sua percepção, 

de alguma forma, as diferenças culturais poderiam afetar a transição para o modelo 

harmonizado com as IFRS. Observem-se, no gráfico abaixo, as categorias mais 

citadas: 
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 Gráfico 6 – Categorias citadas na discussão sobre diferenças culturais 
 Fonte: gráfico elaborado pelo pesquisador, com base nos dados apresentados na Tabela 7 (apêndice B)  

 

 

FIS - Influência da legislação fiscal PAR - Participação dos profissionais 
QMO - Qualificação da mão de obra INS - Questões institucionais 

PLU - Envolvimento de outras áreas da empresa CUL - Barreiras culturais 

IDI - Problemas de tradução/barreiras de idioma RES - Resistência a mudanças 

ECO - Ambiente econômico 



99 

 

Em relação às diferenças culturais, considera-se com Nobes (2006) a dificuldade de 

isolar a interação da cultura com outras variáveis, como a legislação fiscal, a 

qualificação da mão de obra etc. Conforme já comentado no tópico sobre influência 

da legislação fiscal, enfatiza-se que esta é considerada um fator determinante de 

uma “cultura contábil” brasileira. 

 

Neste tópico, o aspecto mais interessante parece ser a questão da Participação dos 

profissionais (PAR), mencionada por dois entrevistados, a qual se refere à 

dificuldade de se obter maior participação deles no processo de regulação: 

 

Entrevista 2: “Talvez em termos culturais o que eu acho que mais tem que mudar é a 
nossa participação. No seguinte sentido: nós agora passamos a adotar um padrão 
que tem um desenvolvimento internacional. O que não significa que será 
desenvolvido nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos. Está sendo desenvolvido 
por um grupo de pessoas de diversas nacionalidades, com diversos tipos de 
realidades.” “[...] outro caminho é aquele caminho da colaboração com comentários, 
os projetos que são colocados na audiência pública, a cultura brasileira é muito 
incipiente nessa área. Agora o CPC e o CFC formaram um grupo para responder a 
esses projetos. Mas, na verdade, hoje em dia qualquer profissional poderia participar. 
Então, acho que esse é o caminho. Isso sim é cultural, a gente nunca responde, ou 
não tem respondido historicamente”. 
 
Entrevista 9: “[...] já na formação ela envolve a sociedade civil, ou seja, você bota 
uma norma dessas em audiência, lá fora existe um interesse maior da sociedade em 
influenciar aquela norma, porque ela visa um aspecto maior, ou seja, ela visa aí 
falando um pouco de sustentabilidade, onde você vai ter uma preocupação da 
empresa no contexto social. Então a sociedade civil lá, ela tem não só o 
conhecimento, digamos assim, uma cultura talvez mais aguçada no sentido de 
buscar um melhor posicionamento daquela empresa na sociedade”. 

 

 

A baixa participação condiz com a classificação de Gray (1988), que considera as 

sociedades latinas mais desenvolvidas como menos afeitas a uma maior 

participação profissional, com uma maior dependência de um poder do estado como 

regulador. Nesse aspecto, o risco é que a própria legitimidade do CPC como órgão 

central para regular a profissão contábil pode ser colocada em dúvida se não ocorrer 

uma efetiva participação dos que atuam na área. Porém, contradizendo a 

classificação proposta pelo autor, na qual os povos latinos mais desenvolvidos 

teriam maior atração pela uniformidade, alguns entrevistados consideram o brasileiro 

mais flexível: 
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Entrevista 4: “É interessante, sem ofender ninguém, o que eu gosto sobre o brasileiro 
é o pragmatismo”. “Acho que isso vai ajudar muito o processo de convergência, mas 
no outro extremo, às vezes, o brasileiro quer achar um jeitinho e a questão para mim 
é responder e tomar essas decisões e exercer esse julgamento. Num certo nível de 
responsabilidade, e não necessariamente tomar uma decisão, avaliar uma transação 
só por conta que é um caminho mais pratico”. 

 
Entrevista 8: “O brasileiro, por „n‟ razões históricas, tem mais cintura para assimilar 
certas mudanças do que pessoas de outras culturas e de outras formações”. 

 

 

Para alguns participantes, a questão cultural confunde-se com Problemas de 

tradução/barreiras de idioma (IDI), que, na verdade, estariam mais ligados à 

qualificação da mão de obra do que a um aspecto cultural propriamente dito: 

 
Entrevista 7: “Se eu leio em português e não entendo da mesma forma, quando eu 
leio inglês e a forma do entendimento deveria ser aquele, é porque eu tenho que 
escrever diferente em português, para que entenda a mesma coisa”. 

 

 

Fica aqui um alerta quanto à necessidade de reformular o Ensino de contabilidade 

(ENS) no Brasil, de forma a adequá-lo ao novo cenário: 

 
Entrevista 12: “Entretanto, para que os futuros contadores possam adotar e analisar 
as normas com maior facilidade no futuro, usando o subjetivismo responsável, toda a 
estrutura do ensino de graduação deverá ser alterada, dando mais ênfase a métodos 
indutivos, a métodos quantitativos e, ao mesmo tempo, investindo mais nas 
disciplinas de cultura geral.” 

 

 

3.2.6.  Qualificação da mão de obra 

 

 

Na questão 7, os entrevistados discorreram sobre os maiores problemas com 

relação à qualificação da mão de obra na migração para um modelo de normas 

harmonizadas com as IFRS. As categorias citadas na discussão são apresentadas a 

seguir: 
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 Gráfico 7 – Categorias citadas na discussão sobre qualificação da mão de obra 
 Fonte: gráfico elaborado pelo pesquisador, com base nos dados apresentados na Tabela 8 (apêndice B) 
  

 

Em relação à qualificação da mão de obra, as duas principais preocupações dizem 

respeito à Necessidade de treinamento (TRE), mencionada em nove entrevistas, 

principalmente no que se refere à necessidade de treinar o atual contingente de 

profissionais para as novas práticas; à Deficiência no ensino de contabilidade (ENS), 

principalmente em relação à falta de adequação dos currículos, mencionada em sete 

entrevistas, e à Velocidade na adoção das mudanças (VEL), mencionada em quatro 

entrevistas. 

 

A velocidade com que as mudanças estão ocorrendo é um aspecto relevante, 

considerando-se que estão alcançando um universo muito maior de empresas, 

comparativamente ao que está acontecendo na União Européia, onde grande parte 

dos países limitou as mudanças, em um primeiro momento, apenas às 

demonstrações consolidadas das empresas abertas (STREET; LARSON, 2004). 

 

TRE -Necessidades de treinamento OPO - Oportunidades de correntes da mudança 

ENS - Deficiências no ensino de contabilidade FIS - Influência da legislação fiscal 

VEL - Velocidade na adoção das mudanças SUB - Subjetividade 

QMO - Qualificação da mão de obra INS - Questões institucionais 

IDI - Problemas de tradução/barreiras de idioma 



102 

 

Nesse contexto, é imprescindível a atuação de profissionais bem preparados. 

Sellhorn e Gornik (2006) observam que a necessidade de treinamento é um dos 

maiores desafios para as empresas atualmente e Schipper (2005) chama a atenção 

para a importância de uma revisão dos conceitos, pois a nova contabilidade exigirá 

conhecimentos diferentes dos tradicionalmente ensinados. Os exemplos a seguir 

convergem para essa perspectiva: 

 

Entrevista 1: “A academia contábil brasileira é muito arcaica na sua grande maioria, 
isto para mim é a dificuldade, a dificuldade. Vencida essa barreira os outros detalhes, 
são coisas, são detalhes que se resolvem”. “Contabilidade não pode ser um curso de 
2º linha”.  
 
Entrevista 3: “Tem só às vezes um pouco de teoria, mas a gente percebe que nos 
exemplos que nós tivemos aí, que eles não tiveram exemplos práticos. Então acho 
que falta isso no meio Acadêmico, é a questão da exemplificação, como trazer isso 
para a realidade prática. Então tá muito na teoria, é muito distante”. 

 
Entrevista 5: “[...] tem contador que vai trabalhar para o fisco. Ele não vai trabalhar a 
subjetividade, como também não vai buscar se atualizar, ele vai ficar lendo as 
interpretações para o fisco, vai ficar lendo lá os regulamentos do imposto de renda 
para atender o fisco.” 

 
Entrevista 8: “Eu acho grande [a barreira], que essa é uma barreira para cobrir o 
passivo, a gente entra com o passivo, nesta história um passivo muito grande, todo 
esse contingente, mão de obra que está no mercado, que precisa ser reciclado e não 
é reciclagem leve é diferente de você fazer um cursinho de final de semana ou pegar 
e fazer um treinamento de dois dias, ou mesmo se atualizar. É uma mudança muito 
profunda. Você não faz uma reciclagem assim, tão rápida. Quem que vai reciclar 
esse público? Nós ainda não temos mão de obra formada na nova, nos altos 
conceitos de IFRS, para servir de referencial a todo esse time aí. E, isso, falo para 
pagar o passivo. E nós temos outro problema, é do pessoal que está na escola hoje 
e não tem professor de contabilidade internacional no Brasil”. 

 

Entrevista 11: “No mundo acadêmico não vejo ainda uma grande preocupação das 
faculdades mudarem seus currículos e a forma de elaborar o pensamento do novo 
profissional.” 
 
Entrevista 14: “O que eu tenho observado é que primeiro o grosso das pessoas que 
trabalham hoje nas contabilidades tem uma formação muito ruim mesmo, as que 
tiveram uma faculdade boa, e aí não vou nem discutir a questão da qualidade da 
formação, da educação, o fato é: pessoa saiu da escola, saiu da faculdade, entra 
pela porta da nossa empresa. A partir daí o que que eu faço. Então, o mercado hoje, 
o nível médio das pessoas, é muito baixo.” “Então assim, qualidade da mão de obra 
e a formação é ruim, e a capacidade de aprendizado dela é ruim”. 

 
 

Interessante observar que novamente são abordadas as Oportunidades decorrentes 

das mudanças (OPO), mencionadas por três entrevistados: 
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Entrevista 2: “É uma oportunidade. Hoje eu acho que é uma responsabilidade de 
cada profissional, responsabilidade de cada empresa, acho que agora, por exemplo, 
uma empresa que deverá preparar demonstrações financeiras de acordo com as 
normas internacionais, ela não pode deixar na mão das pessoas individualmente os 
processos de formação e manutenção. Tem que ser uma coisa mais institucional”. 
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3.2.7.  Tabulação consolidada das respostas à entrevista 

 

Conforme comentado, as categorias muitas vezes se confundem. Assim, no intuito 

de tentar identificar as principais preocupações dos entrevistados, realizou-se uma 

tabulação consolidada, com todas as categorias mencionadas na questão aberta e 

nos tópicos apresentados para discussão. O gráfico a seguir demonstra essa 

tabulação: 
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 Gráfico 8 – Respostas consolidadas para as questões de 1 a 7 
 Fonte: gráfico elaborado pelo pesquisador, com base nos dados apresentados na Tabela 9 (apêndice B)  
 

 

 

FIS - Influência da legislação fiscal IDI - Problemas de tradução/barreiras de idioma 

SUB - Subjetividade PRO - Influências do proprietário/controlador 

QMO – Qualificação da mão de obra REP - Responsbilidade profissional 

INS - Questões institucionais GUI - Falta de orientação detalhada 

CUL - Barreiras culturais RES - Resistência a mudanças 

TRE -Necessidades de treinamento ECO - Ambiente econômico 

ENS - Deficiências no ensino de contabilidade OPO - Oportunidades de correntes da mudança 

JUR -  Influência do sistema jurídico GER - Gerenciamento de resultados 

PLU - Envolvimento de outras áreas da empresa PAR - Participação dos profissionais 

AUT - Autorregulação, adoção espontânea CUS - Custo para implementação das mudanças 

VEL - Velocidade na adoção das mudanças 
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A consolidação aponta para resultados bastante similares aos da primeira pergunta, 

na qual os entrevistados são convidados a discorrer sobre as principais barreiras: as 

três questões mais relevantes continuam sendo as mudanças de um sistema 

baseado em regras para outro baseado em princípios (SUB), a qualificação da mão 

de obra (QMO) e a interferência da legislação fiscal (FIS), sendo alterada apenas a 

ordem em que as categorias aparecem.  

 

 
3.3.  Habilidades e competências do novo contador 

 

 

Na questão 8, os entrevistados discorreram sobre as habilidades e competências 

que julgam necessárias aos contadores para atuarem no novo cenário, com os 

padrões internacionais de contabilidade. O gráfico abaixo sintetiza as categorias 

mencionadas na discussão: 
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 Gráfico 9 – Categorias citadas na discussão sobre novas habilidades e competências 
 Fonte: gráfico elaborado pelo pesquisador, com base nos dados apresentados Tabela 10 (apêndice B) 
  

 

APR - Capacidade de aprender ABE - Abertura para novas ideias 

MUL - Conhecimento multidisciplinar NEG -  Conhecimento do negócio 

EXE - Perfil executivo 
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Na visão dos entrevistados, as características mais importantes do novo contador 

são: a Capacidade de aprender (APR), mencionada em 12 entrevistas; o 

Conhecimento multidisciplinar (MUL), citado em oito entrevistas; a apresentação de 

um Perfil mais executivo (EXE) e uma maior Abertura para novas ideias e mudanças 

(ABE), ambos mencionados em seis entrevistas. 

 

As principais colocações quanto à capacidade de aprender não se referem apenas a 

questões técnicas, mas também às competências comportamentais, necessárias à 

maior interação com outros departamentos, bem como a capacidade crítica de 

interpretar, construir raciocínios, decidir e assumir riscos. Os exemplos abaixo 

ilustram tais considerações: 

 
Entrevista 3: “[...] mais do que as competências técnicas, a gente olha hoje as de 
competência comportamentais, e essas de ordem mais genéricas, diferentes do que 
estava antes. O contador tem que interagir com todas as áreas da organização, com 
todas. Pra ajudar nessa visão global”.  

 

Entrevista 7: “Além de ter que estudar o assunto, ele tem que discutir com essas 
outras camadas dentro da empresa. Então esse fluxo de informações dentro da 

empresa, ele vai ser, em minha opinião, vai ter que ser, tem que ter esse perfil de 
poder estar trabalhando integrado de uma forma muito mais ampla do que é hoje”. 

 

 

No que se refere à apresentação de um perfil mais executivo, este decorre 

justamente da necessidade de pensar, avaliar e decidir, que será imposta pelo novo 

ambiente. Também é esperada uma maior participação dos contadores nos 

processos decisórios das companhias, conforme demonstrado na sequência: 

 
Entrevista 1: “Então eu acho que a questão da essência da forma é um caso, o 
contador tem que assumir responsabilidades que ele não tinha antes, tem que 
assumir importância que ele não tinha antes, ele tem que exigir um salário que ele 
não tinha antes, ele tem que mudar a posição, ele tem que participar de tomadas de 
decisão”. “Eu acho que tem que ter um perfil realmente diferente no sentido de ser 
um executivo mesmo, ou seja, ele é um cara que vai tomar decisões, decisões dele 
têm efeitos na contabilidade, só que elas vão ter um efeito muito real na companhia.” 

 
Entrevista 3: “[...] antes o papel que a gente via do contador era aquele profissional 
que ficava sentado lendo regras num posto fixo. Hoje o cenário que eu vejo é um 
contador muito mais ligado aos negócios da organização, então, numa participação 
muito mais ativa, deve conhecer mais a realidade da empresa, a realidade de cada 
negócio, a realidade dos processos da empresa, como os processos da empresa 
funcionam e um ponto bastante importante que ele tem que ter a mente muito aberta, 
tem que ter a mente muito aberta pra ouvir o negócio”. 
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Entrevista 4: “[...] habilidades de análise e crítica, ou seja, não tenha aquela visão de 
túnel, tem de estar aberto”. 

 

Entrevista 8: “Ensinar a pensar é mais difícil do que ensinar a cumprir regras.” “[...] e 
hoje vai se exigir dos profissionais pessoas com capacidade de raciocínio mais 
amplo, enxergar mais a floresta do que as árvores, isoladamente, ter uma visão de 
conjunto maior, tem que ter uma cabeça mais arejada do que talvez a nossa”. 

 

Entrevista 10: “Agora o contador vai ser chamado a ser um decision maker também”. 

Entrevista 12: “Habilidade de passar do particular para o geral, maior sentido de 
relevância e materialidade; saber comportar-se como um verdadeiro profissional 
liberal, o qual, sem desobedecer às normas, as analisa e interpreta, utilizando o 
julgamento e assumindo riscos calculados”. 

 
Entrevista 13: “Capacidade do profissional de ler, interpretar e saber aplicar a norma. 
É a habilidade dele, aliar a tudo isso, ele ter flexibilidade suficiente a ponto de, eu vou 
dizer também um pouco de humildade, a ponto de aceitar que ele precisa procurar 
ajuda”. 

 
Entrevista 14: “[...] ter um poder de questionar, você tem que interpretar a norma. 
Nas empresas se esperava muito que a auditoria venha e mostre pra eles, o que eles 
estão fazendo errado”. 

 

 

Finalmente, é essencial que o profissional conheça profundamente os negócios da 

companhia. Disso decorre a necessidade de maior conhecimento de outras 

disciplinas: 

 
Entrevista 1: “[...] tem que ter um apreço pela atividade intelectual. Porque a 
contabilidade, agora, um bom contador, ele tem que ter um leque de conhecimentos 
importantes; ele tem que conhecer economia, tem que conhecer finanças, conhecer 
bem direito,” 
 
Entrevista 2: “Precisa de uma pessoa que possa entender uma transação pela sua 
essência e não pela sua forma, isso requer um conhecimento de economia, de 
negócios”. 

 

Entrevista 8: “É uma profissão que vai se valorizar muito. Ela vai exigir seguramente 
pessoas que têm uma capacidade de enxergar mais longe, de conjunto, de dialogar 
com outras áreas, de aprender com outras áreas, como a engenharia, com a 
economia, com o pessoal que faz finanças, de interpretar instrumentos que não 
estava costumado a fazer”. 
 
Entrevista 11: “Eu acho que o contador, com raras exceções, que se formou nas 
faculdades nos últimos 30 anos foi preponderantemente um técnico. Era um 
prolongamento do técnico contábil, cara mais sofisticado enquanto entendimento. 
Mas agora eu preciso de um gestor, preciso de um cara com uma formação muito 
mais ampla em finanças”. 
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Comparando-se essas competências com as elencadas por Cardoso (2006), 

observam-se convergências significativas entre elas. Destaca-se, entre outras, uma 

maior preocupação com a capacidade de interpretação e julgamento. O contador 

com perfil executivo deve exercer mais o pensamento crítico e deve ampliar sua 

capacidade de aprendizado.  

 

 

3.4.  Análise das notas atribuídas pelos entrevistados às barreiras 

apresentadas neste estudo 

 
 
A questão final proposta aos entrevistados apresentava os seis itens apontados 

inicialmente na revisão teórica, para que atribuíssem uma nota a cada um deles, 

com variação de 1 a 5, sendo 1 para uma barreira pouco significativa e 5 para uma 

barreira mais significativa. 

 

Os participantes foram classificados em três grupos: auditor, acadêmico e 

profissional, conforme mencionado no capítulo 2. Essa classificação reflete a 

atuação principal dos envolvidos, pois em vários casos alguns atuam em mais de 

uma área. 

 

 
 

 Esquema 4 – Respostas à questão 8 por grupo de entrevistados 
 Fonte: esquema elaborado pelo pesquisador 

 

Questão 8 - Atribuição de nota para as principais barreiras 
Média 

Auditor Acadêmico Profissional Geral 

Sistemas jurídicos 3,2                       3,5                      2,2                 2,8             

Estrutura de capital e financiamento das empresas 3,2                       2,8                      2,7                 2,7             

Influência da legislação fiscal 4,2                       3,0                      3,7                 3,7             

Barreiras culturais 3,6                       3,5                      2,5                 3,1             

Qualificação da mão de obra 4,0                       4,3                      4,2                 4,2             

Mudança de um sistema baseado em regras para um  
sistema baseado em princípios e a maior subjetividade 4,6                       3,3                      3,5                 3,9             

Barreiras mais significativas 

Barreiras menos significativas 

Média por categoria profissional 
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Tomando-se a média geral das notas atribuídas pelos entrevistados, as três 

barreiras mais significativas para a adoção das IFRS no Brasil são as mesmas 

apontadas na análise de conteúdo das entrevistas: 1) qualificação da mão de obra; 

2) mudança de um sistema baseado em regras para outro baseado em princípios, 

portanto mais subjetivo; 3) influência da legislação fiscal. Ocorre variação apenas na 

ordem em que elas aparecem. 

 

Na análise das notas por grupo de entrevistados, é possível observar que as 

mesmas três barreiras são as maiores preocupações de auditores e profissionais de 

contabilidade. O único grupo que se diferencia é o dos representantes do meio 

acadêmico, para os quais as preocupações se referem às barreiras culturais e às 

diferença nos sistemas jurídicos. 

  

Dessa forma, a única categoria citada unanimemente pelos três grupos é a 

preocupação com a qualificação da mão de obra. Uma possível explicação para isso 

é o fato de os profissionais que atuam em empresas e os auditores apresentarem 

preocupações de ordem mais prática – eles se preocupam com o modo de lidar com 

a subjetividade e com a potencial interferência do fisco, enquanto os entrevistados 

do meio acadêmico apresentam preocupações mais conceituais. 

 

Em trabalho similar a este Ong, Lin e Hsu (2004) apontaram o sistema jurídico como 

a principal barreira para a adoção das IFRS em Taiwan, uma constatação 

significativamente diferente dos achados aqui apresentados, pois no Brasil esse 

tópico aparece entre as três principais preocupações apenas quando segmentamos 

a amostra, constituindo uma barreira mais importante apenas para os participantes 

classificados como representantes da academia. 
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Considerações finais 
 

 

Neste trabalho, foram pesquisadas as principais barreiras para a adoção de práticas 

contábeis harmonizadas com as IFRS no Brasil. Dado que o fenômeno está em 

curso, optou-se pela busca de informação qualitativa junto a profissionais com 

experiência comprovada sobre o tema. 

 

Com base no referencial teórico exposto no capítulo 1, foram definidas algumas 

causas de diferenças nas demonstrações contábeis entre os países e que podem 

constituir barreiras para o processo de harmonização: qualificação da mão de obra; 

diferenças culturais; sistemas jurídicos; fontes de financiamento e estrutura de 

propriedade das empresas; influência da legislação fiscal e mudança de um sistema 

baseado em regras para outro baseado em princípios. 

 

Para não limitar o trabalho aos aspectos levantados na revisão da literatura, 

inicialmente os entrevistados foram convidados a discorrer sobre quaisquer barreiras 

que julgassem relevantes e que pudessem dificultar a transição para um modelo 

harmonizado com o do IASB. Nessa fase, foi possível constatar que apenas a 

questão sobre fontes de financiamento e estrutura de propriedade das empresas 

não constitui uma preocupação menor para os entrevistados.  

 

Das seis questões previamente definidas, três são citadas como as principais 

barreiras para adoção das IFRS no Brasil: 

 

a) a transição de um modelo baseado em regras para outro baseado em princípios, 

portanto com maior subjetividade na preparação das informações 

 

A mudança do sistema baseado em regras para o sistema baseado em 

princípios, que acarreta maior subjetividade, exigirá dos contadores um grande 

esforço, pois eles deixarão de atuar como registradores de transações e 

seguidores de regras e passarão a interagir mais com outras áreas da 

companhia. Será necessário buscar uma maior compreensão do negócio, no 
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intuito de analisar, julgar e adotar as alternativas que melhor refletem as 

operações da organização; 

 

b) qualificação da mão de obra 

 

Com relação à qualificação da mão de obra, constata-se uma grande 

preocupação com o atual contingente de contadores que estão no mercado, que, 

tanto pela sua formação quanto pela sua experiência prática, poderão ter muitas 

dificuldades em se adequar ao novo modelo. Na questão específica para 

discussão da qualificação de mão de obra, surgiram dois aspectos fundamentais: 

treinamento e ensino de contabilidade no Brasil. O treinamento refere-se à 

necessidade de conscientização de profissionais e empresas de que as 

mudanças são complexas e requerem grandes esforços para serem 

compreendidas. O ensino de contabilidade, exceto por ilhas de excelência nos 

grandes centros, é considerado inadequado, havendo poucos profissionais 

qualificados para o ensino de contabilidade internacional; 

 

c) influência da legislação fiscal sobre a contabilidade das empresas 

 

A influência da legislação fiscal sobre a contabilidade, mesmo com a separação 

das contabilidades societária e fiscal garantidas pela legislação, surge de duas 

formas: i) os profissionais têm todo um histórico de experiências e modo de agir 

que está influenciado pela interferência do fisco na contabilidade das empresas 

até recentemente; ii) existe também o receio de que, ao se adotarem critérios 

diferentes na contabilidade societária, o fisco possa de alguma forma tentar tirar 

vantagem, alterando a legislação de forma a tributar eventuais maiores lucros 

que sejam apurados segundo as IFRS. 

 

As outras duas barreiras predefinidas, relativas a diferenças nos sistemas jurídicos e 

a diferenças culturais, foram citadas, porém com menor frequência: 

 

d) sistema jurídico 
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No aspecto jurídico, existe o receio de alguns entrevistados com relação à 

convivência do modelo contábil baseado em princípios com o sistema jurídico 

brasileiro baseado em regras. A preocupação com esse tema não é tão grande; 

alguns participantes julgam que o modelo adotado – com as instituições 

legalmente autorizadas a legislar sobre contabilidade, aprovando os 

pronunciamentos do CPC – é suficiente para garantir o respaldo legal para as 

novas normas; 

 

e) diferenças culturais 

 

Em relação às diferenças culturais, um aspecto interessante mencionado pelos 

entrevistados refere-se à participação dos profissionais de contabilidade na 

regulação da profissão. Com a criação do CPC, tornou-se possível a eles 

influenciar mais diretamente o desenvolvimento das normas contábeis. Resta 

saber se eles se interessarão realmente em participar, ou se essa iniciativa ficará 

restrita a poucos representantes das empresas de auditoria e do meio 

acadêmico. 

 

Dado o modelo de pesquisa, com a primeira questão totalmente aberta, também foi 

possível identificar outras questões importantes que podem influenciar no processo 

de adoção das IFRS no Brasil:  

 

f) envolvimento de outras áreas da empresa 

 

A contabilidade deixa de ser feita exclusivamente pelos contadores. Visto que a 

haverá menos regras para se seguir e será necessário perseguir a essência das 

transações, um maior conhecimento do negócio da empresa e uma maior 

interação com outras áreas da companhia foram aspectos mencionados pelos 

entrevistados como uma questão-chave para a adoção das IFRS; 

 

g) falta de orientação detalhada sobre as normas 

 

A falta de orientação detalhada, com regras mais claras sobre como mensurar e 

divulgar transações – característica do sistema baseado em princípios – acaba 
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resultando, ao menos em um primeiro momento, em uma sensação de 

desorientação dos profissionais; 

 

h) questões institucionais 

 

A diversidade de instituições que interferem no processo de regulação da 

contabilidade e que necessitam atuar de forma alinhada pode resultar em 

situações de conflito. Além da CVM e do CFC, dependendo do segmento em que 

atuam, as empresas estão sujeitas também ao BACEN, à SUSEP, à ANEEL 

entre outros. Cada regulador possui suas próprias prioridades, e não 

necessariamente o mesmo conjunto de informações pode ser adequado a todas 

elas. Os conflitos de interesses e os custos de manter vários sistemas contábeis 

para atender às diferentes necessidades também podem criar barreiras para a 

adoção plena das IFRS no Brasil; 

 

i) velocidade e abrangência das mudanças em curso 

 

No Brasil, em comparação a outros países, a transição está acontecendo em um 

prazo mais curto e vem atingindo um número muito maior de empresas. 

 

A análise das respostas apresentadas permitiu constatar também que praticamente 

não existem questões isoladas; as barreiras interagem e, em muitos casos, 

sobrepõem-se. Por exemplo, a qualificação da mão de obra é indissociável do 

passado da contabilidade; orientada por regras e com forte influência fiscal, as 

diferenças culturais afetam as questões fiscal, jurídica, de ambiente econômico, 

entre outras, ao mesmo tempo em que são afetadas por elas. 

 

Em função das sobreposições, optou-se por realizar uma tabulação geral de todas 

as questões relativas às barreiras, por meio da qual se constatou que as mesmas 

três barreiras se apresentam como as mais relevantes: influência da legislação 

fiscal, transição do sistema baseado em regras para o sistema baseado em 

princípios e qualificação da mão de obra, alterando-se apenas a ordem em relação à 

tabulação individual da questão 1. Tal ordenação, dada a natureza totalmente 

qualitativa do estudo, pode ser considerada pouco relevante. 



114 

 

Da mesma forma, na última questão, em que os entrevistados foram solicitados a 

atribuir notas às barreiras predefinidas, as mesmas três barreiras foram apontadas 

como as mais significativas, se considerada a média de todas as respostas. Uma 

vez que um dos objetivos secundários deste trabalho referia-se à comparação das 

percepções dos diferentes grupos de entrevistados, é importante observar que na 

segmentação dos participantes as respostas apresentaram variação. Os mais 

ligados ao meio acadêmico apresentaram como principais barreiras, além da 

qualificação da mão de obra, comum a todos os grupos, as diferenças nos sistemas 

jurídicos, as diferenças culturais e uma menor preocupação com a subjetividade e a 

influência da legislação fiscal. 

 

Com relação às competências dos contadores para atuar em um novo ambiente, 

foram consideradas mais importantes: 

 

a) capacidade de aprendizado, que não se limita a assuntos técnicos, envolvendo 

também habilidades comportamentais, relacionamento, capacidade de análise 

crítica e interpretação; 

 

b) conhecimento multidisciplinar nas áreas de economia, finanças, direito, além de 

uma melhor visão do negócio como um todo; 

 

c) perfil executivo, com maior capacidade de avaliar e maior participação no 

processo decisório; 

 

d) abertura a novas ideias, pois além de o ambiente dos negócios e as transações 

das empresas serem dinâmicos, as normas internacionais estão em processo de 

constante aprimoramento. 

 

Este trabalho apresenta limitações, que foram mencionadas no capítulo 2. Entre 

elas, destaca-se a impossibilidade de generalização dos resultados, uma vez que, 

por mais que a amostra tenha sido cuidadosamente selecionada, as opiniões dos 

entrevistados podem não refletir adequadamente as opiniões da maioria dos 

contadores e demais profissionais envolvidos com a mudança do modelo contábil 

brasileiro. 
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Futuros trabalhos na área podem aprofundar a análise das barreiras consideradas 

mais relevantes. À medida que a adoção das normas internacionais avança, 

desenvolve-se uma enorme massa de dados a ser pesquisada. Com a publicação 

dos balanços segundo as novas normas, será possível confirmar se as empresas 

estão realmente se libertando das amarras da legislação fiscal; estudar de que forma 

os contadores, órgãos reguladores e de fiscalização estão lidando com a questão da 

maior subjetividade e também se as diferenças de sistema jurídico realmente trarão 

problemas. 

 

Também será importante pesquisar de que forma está evoluindo a qualidade da mão 

de obra; em que medida os currículos dos cursos de contabilidade estão sendo 

adequados; se a profissão contábil está realmente melhorando seu status, ocupando 

posições de maior destaque nas organizações. 
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Apêndices 
  

Apêndice A – Roteiro utilizado na condução das entrevistas 
 
 
Apresentação 

 

Esta entrevista está sendo realizada para coletar percepções e opiniões acerca da 

adoção de normas de contabilidade harmonizadas com as IFRS no Brasil. O 

resultado das entrevistas será utilizado na elaboração de uma dissertação do curso 

de Mestrado Profissional em Administração de Empresas na Fundação Getulio 

Vargas de São Paulo. 

 

O método escolhido para o trabalho consiste em entrevistas em profundidade com 

pessoas que sejam expoentes nas suas áreas de atuação - meio acadêmico, 

auditorias e empresas. As entrevistas serão submetidas à análise de conteúdo, 

sendo necessárias sua gravação e transcrição. 

 

Verificação de aspectos formais: 

 

O entrevistado concorda que a conversa seja gravada.  (     ) 

 

O entrevistado concorda em ser identificado nominalmente como participante do 

estudo, com a menção resumida do seu currículo, de forma a justificar a relevância 

das suas opiniões sobre o tema.  (     ) 

 

O entrevistado concorda em ser identificado apenas através de uma descrição da 

sua experiência/atuação, sem identificação nominal. (     ) 

 

Questões abertas para conduzir a entrevista em profundidade: 

 

1) Na sua visão quais são as principais barreiras para adoção de normas 

harmonizadas com as IFRS no Brasil? 
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2) Considerando que teremos de mudar de um sistema brasileiro 

historicamente baseado em regras para um sistema baseado em 

princípios e, ainda, que as normas internacionais de contabilidade 

exigem maior julgamento para sua aplicação, o senhor entende que 

isso pode ser uma barreira para adoção de normas harmonizadas com 

as IFRS no Brasil? 

 

3) Considerando que as normas internacionais têm origem em países 

onde o sistema jurídico é baseado no common law e no Brasil o 

sistema é baseado no direito romano (code law), o senhor entende que 

essa diferença pode resultar em barreiras para adoção de normas 

harmonizadas com as IFRS no Brasil? 

 

4) Considerando que no Brasil a contabilidade historicamente foi 

desenvolvida para atender ao fisco e proteger os credores, o senhor 

entende que isso pode resultar em barreiras para a adoção das 

normas IFRS no Brasil? 

 

5) Considerando que a estrutura de propriedade das empresas no Brasil 

apresenta maior concentração, mesmo nas sociedades anônimas, o 

senhor considera que isso pode ser uma barreira para a adoção de 

normas harmonizadas com as IFRS? Por exemplo: maior exigência de 

disclosure versus interesses dos proprietários ou controladores das 

companhias em limitar informações. 

 

6) Considerando as diferenças culturais entre os países anglo-saxões, 

berço das normas IFRS, e o Brasil, essas podem resultar em barreiras 

para adoção de normas harmonizadas com as IFRS no Brasil? 

 

7) Considerando que os contadores brasileiros em atuação no mercado 

foram formados e desenvolveram seu aprendizado teórico e prático no 
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modelo anterior, o senhor entende que podemos ter problemas com a 

qualificação da mão de obra? 

 

8) A adoção de normas harmonizadas com as IFRS exige um novo perfil 

para os profissionais de contabilidade? Que novas 

características/habilidades seriam necessárias, em sua opinião? 

 

 

Ao final da entrevista:  

 

 

Dê uma nota de 1 a 5 para as barreiras abaixo, sendo 1 uma barreira pouco 

significativa e 5 uma barreira muito significativa para a adoção de normas 

harmonizadas com as IFRS no Brasil.  

 

Sistema Jurídico baseado no direito romano (code 

law) em conflito com as normas contábeis 

baseadas no direito consuetudinário (common law) 

 

Fontes de Financiamento das empresas e 

Estrutura de Capital (concentração de 

propriedade) 

 

Influência da legislação fiscal sobre a 

contabilidade 
 

Barreiras culturais  

Qualificação da mão de obra  

Transição do sistema baseado em regras para um 

sistema baseado em princípios. 
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Apêndice B - Tabulação dos resultados 
 
 
Tabela 2 – Tabulação das respostas para a questão 1 

 

Nº entrevistas Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 onde ocorreu Menções

QMO 6 2 3 4 1 4 2 2 1 1 10 26 SUB 11 CMO 26

SUB 1 2 2 3 3 1 2 4 1 1 1 11 21 QMO 10 SUB 21

FIS 1 1 2 1 2 3 1 1 2 9 14 FIS 9 FIS 14

JUR 1 1 2 3 1 5 8 JUR 5 JUR 8

PLU 1 2 1 1 3 5 8 PLU 5 PLU 8

GUI 2 2 1 1 4 6 GUI 4 INS 7

INS 2 2 2 1 4 7 INS 4 GUI 6

VEL 3 1 1 1 4 6 VEL 4 VEL 6

IDI 2 1 1 3 4 CUL 4 CUL 6

CUL 1 1 2 2 4 6 IDI 3 IDI 4

ENS 1 1 2 2 ENS 2 ENS 2

OPO 1 1 1 CUS 2 CUS 2

CUS 1 1 2 2 OPO 1 OPO 1

Nº Entrevistas 

com menção ao tema

Principais Barreiras

Entrevista

Resultados Ordenados

Nº Total de

menções ao tema

 
Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador 

 
 

Tabela 3 – Tabulação das respostas para a questão 2 

 

Nº entrevistas Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 onde ocorreu Menções

QMO 1 1 2 1 1 1 2 7 9 QMO 7 SUB 11

SUB 2 1 2 2 1 1 2 7 11 SUB 7 CMO 9

FIS 1 2 2 3 5 CUL 4 FIS 5

JUR 1 1 2 2 FIS 3 RES 5

PLU 1 1 2 3 4 PLU 3 PLU 4

GUI 1 1 1 INS 3 INS 4

INS 1 1 2 3 4 REP 3 CUL 4

CUL 1 1 1 1 4 4 JUR 2 GER 3

ENS 1 1 2 2 ENS 2 REP 3

RES 4 1 2 5 RES 2 JUR 2

GER 2 1 2 3 GER 2 ENS 2

REP 1 1 1 3 3 GUI 1 GUI 1

com menção ao tema

Resultados OrdenadosRegras x Princípios: maior subjetividade

Entrevista

menções ao tema

Nº Entrevistas Nº Total de

 
Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador 

 

Tabela 4 – Tabulação das respostas para a questão 3 
 

Nº entrevistas Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 onde ocorreu Menções

QMO 1 1 2 2 JUR 7 JUR 8

SUB 2 1 1 1 1 1 6 7 SUB 6 SUB 7

FIS 1 1 1 1 1 1 6 6 FIS 6 FIS 6

JUR 1 1 2 1 1 1 1 7 8 INS 3 INS 5

PLU 2 1 2 QMO 2 CMO 2

GUI 2 1 2 CUL 2 PLU 2

INS 2 2 1 3 5 REP 2 GUI 2

CUL 1 1 2 2 PLU 1 CUL 2

OPO 1 1 1 OPO 1 REP 2

REP 1 1 2 2 GUI 1 OPO 1

CUS 1 1 1 CUS 1 CUS 1

Sistema Jurídico

Entrevista

com menção ao tema

Nº Entrevistas Nº Total de

Resultados Ordenados

menções ao tema

 
Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador 
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Tabela 5 – Tabulação das respostas para a questão 4 
 

Nº entrevistas Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 onde ocorreu Menções

QMO 1 1 1 3 3 FIS 5 FIS 7

SUB 1 1 1 QMO 3 CMO 3

FIS 1 2 2 1 1 5 7 CUL 2 CUL 2

JUR 1 1 1 SUB 1 SUB 1

INS 1 1 1 JUR 1 JUR 1

CUL 1 1 2 2 INS 1 INS 1

RES 1 1 1 RES 1 RES 1

GER 1 1 1 GER 1 GER 1

AUT 1 1 1 AUT 1 AUT 1

Influência tributária e proteção aos credores: conservadorismo

Entrevista

Resultados Ordenados

Nº Entrevistas Nº Total de

com menção ao tema menções ao tema

 
Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador 

 
 
Tabela 6 – Tabulação das respostas para a questão 5 
 

Nº entrevistas Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 onde ocorreu Menções

SUB 1 1 1 CUL 6 AUT 7

INS 1 1 1 3 3 AUT 6 CUL 6

CUL 1 1 1 1 1 1 6 6 PRO 5 PRO 5

AUT 1 1 2 1 1 1 6 7 INS 3 INS 3

ECO 1 1 1 3 3 ECO 3 ECO 3

PRO 1 1 1 1 1 5 5 SUB 1 SUB 1

CUS 1 1 1 CUS 1 CUS 1

Estrutura de propriedade das empresas x disclosure

Entrevista

com menção ao tema

Nº Entrevistas Nº Total de

Resultados Ordenados

menções ao tema

 
Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador 

 

Tabela 7 – Tabulação das respostas para a questão 6 

 

Nº entrevistas Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 onde ocorreu Menções

QMO 1 1 2 2 FIS 3 PAR 4

FIS 1 1 1 3 3 QMO 2 FIS 3

PLU 1 1 2 2 PLU 2 CMO 2

INS 1 1 1 IDI 2 PLU 2

IDI 1 1 2 2 ECO 2 IDI 2

CUL 1 1 1 PAR 2 ECO 2

RES 1 1 1 INS 1 INS 1

ECO 1 1 2 2 CUL 1 CUL 1

PAR 2 2 2 4 RES 1 RES 1

Diferenças culturais

Entrevista

Resultados Ordenados

Nº Entrevistas Nº Total de

com menção ao tema menções ao tema

 
Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador 

 

Tabela 8 – Tabulação das respostas para a questão 7 
 

Nº entrevistas Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 onde ocorreu Menções

QMO 4 1 1 3 6 TRE 9 TRE 10

SUB 1 1 1 ENS 7 ENS 8

FIS 1 1 2 2 VEL 4 CMO 6

INS 1 1 1 QMO 3 VEL 4

VEL 1 1 1 1 4 4 IDI 3 IDI 3

IDI 1 1 1 3 3 OPO 3 OPO 3

TRE 1 1 1 1 1 1 2 1 1 9 10 FIS 2 FIS 2

ENS 1 1 1 2 1 1 1 7 8 SUB 1 SUB 1

OPO 1 1 1 3 3 INS 1 INS 1

Qualificação da Mão de Obra

Entrevista Nº Entrevistas Nº Total de

Resultados Ordenados

com menção ao tema menções ao tema

 
Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador 
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Tabela 9 – Tabulação das respostas para a questão 8 
 

Nº entrevistas Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 onde ocorreu Menções

EXE 1 1 1 1 1 1 6 6 APR 12 APR 13

APR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12 13 MUL 8 MUL 9

MUL 1 1 1 1 1 1 1 2 8 9 EXE 6 ABE 7

NEG 1 1 1 3 3 ABE 6 EXE 6

ABE 2 1 1 1 1 1 6 7 NEG 3 NEG 3

Resultados OrdenadosNovas habilidades e competências

Entrevista Nº Entrevistas Nº Total de

com menção ao tema menções ao tema

 
Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador 

 
Tabela 10 – Tabulação consolidada de todas as categorias mencionadas nas questões de 1 a 7 
 

Nº entrevistas Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 onde ocorreu Menções

QMO 12 4 5 4 3 5 3 2 3 2 5 11 48 FIS 13 CMO 48

SUB 1 4 6 6 6 2 4 6 1 2 1 3 12 42 SUB 12 SUB 42

FIS 2 1 2 3 4 2 4 4 4 1 1 4 5 13 37 QMO 11 FIS 37

JUR 2 1 4 4 2 4 1 1 8 19 INS 10 INS 22

PLU 1 1 2 4 1 3 4 7 16 CUL 10 CUL 21

GUI 3 2 1 3 4 9 TRE 9 JUR 19

INS 1 3 4 2 2 4 3 1 1 1 10 22 ENS 9 PLU 16

VEL 1 1 4 2 1 1 6 10 JUR 8 ENS 12

IDI 1 1 3 1 2 1 6 9 PLU 7 VEL 10

CUL 2 4 1 3 1 2 2 3 2 1 10 21 AUT 7 TRE 10

TRE 1 1 1 1 1 1 2 1 1 9 10 VEL 6 GUI 9

ENS 1 1 1 1 2 2 2 1 1 9 12 IDI 6 IDI 9

RES 4 1 1 1 4 7 PRO 5 AUT 8

GER 1 2 1 3 4 REP 5 RES 7

AUT 1 1 2 1 1 1 1 7 8 GUI 4 ECO 5

ECO 2 1 1 1 4 5 RES 4 PRO 5

PAR 2 2 2 4 ECO 4 REP 5

OPO 2 1 1 1 4 5 GER 3 GER 4

PRO 1 1 1 1 1 5 5 OPO 4 PAR 4

REP 1 1 1 1 1 5 5 PAR 2 OPO 5

CUS 2 2 2 4 CUS 2 CUS 4

Resultados OrdenadosTabulação Consolidada questões 1 a 7

Entrevista Nº Entrevistas Nº Total de

com menção ao tema menções ao tema

 
Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


