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RESUMO 

 

A aceitação dos países para a harmonização das normas contábeis 

internacionais com o padrão IFRS mudou a forma de apuração dos resultados 

das corporações em âmbito mundial. O processo de convergência transcendeu 

os limites técnicos contábeis e exigiu das empresas mudanças e adaptações 

que, de certa forma, modificaram a estrutura dos negócios e muitas vezes a 

gestão empresarial. O objetivo desse estudo é analisar as mudanças e 

adaptações ocorridas nas empresas emissoras de ADR no processo de 

implementação do IFRS, identificando os impactos técnicos contábeis, culturais 

e comportamentais nessas empresas. A estratégia de pesquisa foi conduzida 

por um estudo de caso múltiplo no qual foram analisadas, em profundidade, 

quatro grandes corporações que integram o programa de emissão de ADR na 

bolsa de Nova Iorque e que passaram pelo processo de harmonização com as 

normas internacionais de contabilidade. Para esse objetivo, foram realizadas 

entrevistas, análise documental e observações participantes. Foi possível 

constatar que o processo de convergência ao IFRS melhorou a qualidade na 

apuração dos resultados das empresas e facilitou a comparação dos resultados 

com os concorrentes. Os sistemas existentes antes da harmonização sofreram 

adaptações para receber o novo modelo contábil. Percebeu-se, também um 

melhor posicionamento do Contador na estrutura de comando das empresas e 

um aprimoramento no entendimento da importância da contabilidade por outras 

áreas das companhias, sendo respaldado pela mudança de comportamento 

dos colaboradores em todos os níveis das empresas com uma maior interação 

entre os departamentos. Contudo, não foram encontradas mudanças 

expressivas na cultura das corporações a partir do processo de harmonização 

contábil. Por fim, para estudos futuros recomenda-se a elaboração de uma 

nova pesquisa para atualizar os dados e perceber as mudanças culturais que 

demandam mais tempo para ser implantadas.  

 

 

 

Palavras-chave: IFRS. ADR. Harmonização. Mudanças. Adaptações.  



ABSTRACT 

 

Accepting the countries to harmonize international accounting standards with 

IFRS, it changed the way of calculating the results of corporations worldwide. 

The convergence process transcended the accounting technical limits and 

required the companies, changes and adaptations that somehow changed the 

structure of the business and often the business management. The objective of 

this study is to analyze the changes and adaptations that have occurred in ADR 

issuers in the IFRS implementation process, identifying the financial, cultural 

and behavioral technical impacts in these companies. The search strategy was 

conducted by a multiple case study which analyzed in depth, four large 

corporations that are part of the ADR issuance program on the New York Stock 

Exchange and which went through the process of alignment with the 

international accounting standards. To this end, interviews were used, 

document analysis and participant observation was found that the process of 

convergence to IFRS improved the quality in the calculation of the results of 

companies and facilitated the comparison of the results with competitors. 

Existing systems before harmonization were adapted to receive the new 

accounting model. It was noticed also better positioning the counter on the 

companies command structure and an improved understanding of the 

importance of accounting for other areas of the companies, being supported by 

the employees of behavior change at all levels of the companies with greater 

interaction the departments. However there were no significant changes in the 

culture of corporations with the accounting harmonization process. Finally, in 

future studies it is recommended that a new search will be made to update the 

data and perception of cultural changes that take longer to happen. 
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1  INTRODUÇÃO  
 

1.1  Contextualização 

 

A internacionalização das atividades comercial, industrial, de serviços 

e financeiras é considerada um fenômeno moderno no contexto da globalização. 

Para que os investidores possam ter mais garantias e transparência nas suas 

decisões, as empresas receptoras dos investimentos devem apresentar 

demonstrações contábeis com o maior nível de transparência possível, permitindo 

assim a comparação entre seus concorrentes, dentro e fora dos seus países de 

origem. 

As demonstrações contábeis podem ser influenciadas por vários 

fatores não inerentes à contabilidade. A inflação, o sistema legal, a tributação 

específica da atividade, os planos econômicos e a cultura de cada país são 

exemplos universais. Para que esses fatores, não somente os citados, como vários 

outros, não sejam uma barreira à decisão de investimento quando capitais de 

terceiros são envolvidos, foi necessário encontrar um caminho para harmonizar os 

relatórios contábeis.   

A harmonização das normas contábeis e a já estabelecida 

internacionalização dos negócios são uma clara evidência de uma demanda 

natural de informações contábeis que tenham um conteúdo claro e bem 

compreendido por todos os interessados (POHLMANN, 1995). 

Existem literaturas e opiniões que citam a harmonização como 

sinônimo de padronização. Acredita-se que exista uma linha muito sensível entre 

os significados. Padronização seria a total obediência às normas estabelecidas, 

sem flexibilidade. Já harmonização leva ao conceito de adequação, de adaptação 

às regras. Harmonizar implica dedicar os melhores esforços para a convergência 

com o objetivo de obter uma melhor comparabilidade dos números.  

Harmonização pode ser interpretada pelo esforço das escolhas das 

regras contábeis de cada país, com o objetivo de convergir as informações a um 

patamar aceitável de fácil comparabilidade dos dados. 

As novas exigências contábeis são, portanto, uma consequência de 

um novo perfil de negócio. Os Estados descentralizam suas atividades buscando 
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parcerias com a iniciativa privada, por meio de contratos de concessão e abrindo o 

capital das empresas, que eram exclusivamente públicas, para se tornarem mistas. 

Com atitudes mais flexíveis, conseguem prosseguir com suas atividades sociais e 

estratégicas, dividindo os riscos e os lucros provenientes. Esse novo perfil de 

negócio solicita mudança na apresentação de como as atividades são gerenciadas. 

Percebe-se que uma saída para garantir as novas relações sociais e comerciais 

modernas seria, como ponto de partida, alterar as normas contábeis. Essa 

mudança pode garantir uma nova base de comparabilidade e simetria das 

informações, facilitando assim a tomada de decisões.   

O órgão normativo International Accounting Standard Board – IASB 

(originalmente IASC), criado em 1973, é o responsável por realizar as normas 

contábeis que serão aceitas mundialmente, conhecidas como Internacional 

Financial Reporting Standards (IFRS). Esse comitê tem como principal objetivo 

desenvolver um conjunto único de pronunciamentos de cunho contábil de altíssima 

qualidade técnica, nível de compreensibilidade aceitável pelos usuários e pela 

sociedade global. Mais de 120 países já adotaram as IFRS e muitos outros estão 

caminhando para a harmonização. Os únicos países de maior expressão 

econômica que ainda não migraram completamente, mas aceitam os relatórios 

com o novo padrão contábil, são os Estados Unidos e o Japão. O primeiro já 

permite que as empresas emissoras de American Depositary Receipt (ADR) 

entreguem suas demonstrações em IFRS no lugar do United States Generally 

Accepted Accounting Principles (USGAAP). (IASPLUS, 2015). 

Acredita-se que os usuários e os preparadores de demonstrações 

financeiras serão beneficiados com as normas contábeis internacionais. Com isso, 

poderão ter maior transparência e comparabilidade nos relatórios divulgados pelas 

corporações. Por meio dessas mudanças relacionadas à apresentação dos 

números das empresas, espera-se que os investidores estrangeiros aumentem 

seus investimentos nos mercados de capitais; almeja-se também uma queda no 

custo de publicação de relatórios das empresas, que até então publicavam as suas 

informações por meio de diversos modelos contábeis.  

No Brasil, no início dos anos 2000, já existia um grupo de 

especialistas em contabilidade e profissionais do mercado de capitais que atuavam 

junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o objetivo de melhorar as 
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normas contábeis no país e, consequentemente, para as empresas de capital 

aberto. Em janeiro de 2000, esse grupo de especialistas, por meio da CVM, 

elaborou um Anteprojeto para a reforma da Lei nº6.404/76. O propósito era 

modernizar e harmonizar a lei societária em vigor com os princípios fundamentais e 

as melhores práticas internacionais. De acordo com a palestra do professor Elizeu 

Martins, no 8º Congresso de Contabilidade da USP, em 2008, a reformulação foi 

proposta com o objetivo de: 

 

 adaptar a lei às mudanças sociais e econômicas decorrentes da evolução 

do mercado; 

 fortalecer o mercado de capitais, mediante a implementação de normas 

contábeis e de auditoria internacionalmente reconhecidas; 

 corrigir impropriedades e erros da Lei nº6.404/76. 

 

O Projeto de Lei nº3.741/00 foi aprovado após sete anos de 

tramitação na Câmara dos Deputados, com modificações no texto, pela Comissão 

de Assuntos Econômicos, no plenário do Senado Federal, e sancionado pelo 

Presidente da República em 28 de dezembro de 2007, tornando-se a Lei nº11.638, 

que modifica a Lei nº6.404/76. 

Os Estados Unidos, paralelamente aos acontecimentos do Brasil, em 

2002, perceberam que suas regulamentações não eram eficientes o suficiente para 

evitar uma das maiores crises de confiança econômica, desde a quebra da Bolsa 

de Valores de Nova York, em 1929, conhecida como “A Grande Depressão”. Uma 

série de escândalos financeiros, liderados pela quebra da ENRON, uma das 

maiores empresas americanas de capital aberto do setor de energia, colocou os 

reguladores americanos em uma posição muito delicada.  Esse foi um período de 

muita reflexão para compreender qual seria o novo direcionamento dado aos 

controles e demonstrações contábeis das empresas. Uma das ações regulatórias 

mais impactantes foi a criação da Lei Sarbanes & Oxley (Sarbanes & Oxley Act), 

autorizada pelo congresso americano, em 30 de junho de 2002, carregando o 

sobrenome de seus idealizadores, o senador democrata Paul Sarbanes e o 

deputado republicano Michael Oxley (chamada também de Lei SOX). Os efeitos 

dessa lei foram muito significativos para o resgate da confiança no mercado de 
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capitais e também para sinalizar ao mundo dos negócios que estavam prontos 

para dialogar sobre mudanças na condução e na fiscalização dos negócios das 

empresas tomadoras de recursos de terceiros.  

Nesse contexto, muitas empresas brasileiras integravam o programa 

de emissão da American Depositary Receipt (ADR) na Bolsa de Valores de Nova 

York, com dois objetivos claros: abrir um canal de captação de recursos para seus 

projetos e dar mais segurança aos clientes estrangeiros que gostam de negociar 

ações de empresas brasileiras. 

Por terem seus papéis negociados na Bolsa americana, as empresas 

aderentes ao programa de emissões de ações fora de seus países estão 

subordinadas às leis e às regulamentações do mercado de capitais dos Estados 

Unidos cujo órgão regulador das ações é a Securities and Exchange Comission 

(SEC).  

A Lei SOX – que daqui em diante será referida desta forma nesta 

dissertação – obriga as empresas de auditoria, que desejam ter seus pareceres 

aceitos pela SEC, a fazerem o cadastro na Public Company Accounting Oversight 

Board (PCABO), uma espécie de Conselho de Supervisão de Assuntos Contábeis 

das Companhias Abertas. Sua principal atividade é inspecionar as empresas de 

auditoria a fim de proteger os interesses dos investidores e promover a confiança 

pública nos relatórios dos auditores. (ROBLES & SILVA, 2008, p.2).  

Dessa forma, as empresas que auditam os números das corporações 

brasileiras emissoras de ADR devem ter seu cadastro no PCABO. 

Robles & Silva (2008, p.2) destacam, abaixo, as principais mudanças 

impostas pela SOX: 

 

I. A criação do Public Company Accounting Oversight Board – 
PCABO. 
II. A exigência de um novo patamar de governança corporativa, de 
estruturação de controles internos e gestão de riscos corporativos 
obrigando as empresas a criarem controles internos eficazes para todos 
os processos de negócios e realizar testes sobre a efetividade desses 
controles de modo a assegurar que os dados financeiros relativos a tais 
processos estão corretamente apresentados e mensurados nas 
demonstrações financeiras. Relatórios sobre a efetividade dos processos 
internos da companhia deverão ser divulgados em conjunto com as 
demonstrações financeiras anuais.  
III. Criação de um comitê de auditoria composto por membros 
independentes. 
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IV. Adoção de procedimentos de prevenção e detecção de fraudes por 
parte das companhias. 
V. Estabelecimento de punições criminais e pecuniárias para o CEOs 
(Chief Executive  Officers) e CFOs (Chief Finacial Officers). Esses 
executivos são responsáveis pela integridade e fidedignidade das 
demonstrações financeiras e, caso falhem em sua certificação anual, 
podem estar sujeitos a multas e à prisão por até 20 anos. 
VI. O segundo capítulo da SOX é dedicado exclusivamente à 
regulamentação dos auditores independentes e discorre sobre: 

 

 Proibição de prestação de determinado serviços pelos auditores a seus 

clientes; 

 Pré-aprovação da contratação do auditor pelo comitê de auditoria do cliente; 

 Relacionamento do auditor independente com o comitê de auditoria; 

 Conflitos de interesse na contratação de pessoal proveniente de empresas 

de auditoria. 

 

No Brasil, em 2000, já existia um grupo que, com o apoio da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tentava mudar as leis, com o objetivo de 

colaborar com uma contabilidade mais coesa e única. Mas foi em 2005, com a 

Resolução nº1.055 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2010), que esse 

grupo ganhou força, com a divulgação da criação do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) que trazia como grata novidade a associação das principais 

entidades formadoras de opinião sobre contabilidade no Brasil, ou seja: 

Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC), Bolsa 

de Valores, Mercadorias e Futuro (BMF&BOVESPA), Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e 

Financeiras (FIPECAFI) e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

(IBRACON). Essa equipe de peso, agora com os integrantes reunidos no CPC, 

estuda e promove a harmonização das normas e das práticas brasileiras com as 

normas emitidas pelo IASB.  

A entrada em vigor da Lei nº11.638-07, dentre outras medidas, 

reconheceu legalmente o CPC como a entidade responsável para estudar, 

organizar e preparar pronunciamentos contábeis, sempre com o objetivo de levar a 

contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Vale a pena lembrar que essa 
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lei apenas legalizou o CPC e o fez reproduzindo o modelo autorizado pelo 

Conselho Federal de Contabilidade a partir da Resolução nº1.055. 

As decisões de negócios estratégicos das companhias podem ser 

impactadas com a implementação das novas normas contábeis e afetar a forma de 

vender, de comprar, de manter algum investimento, as decisões tributárias, a 

distribuição dos lucros e a contratação de novos executivos, dentre outras 

medidas. 

A função do Contador ganhou uma nova roupagem, atuando por 

muitas vezes como um intermediador de informações financeiras. As áreas 

fornecem dados mais refinados e o profissional contábil os transformará em 

informações úteis, que condizem com a realidade econômica da empresa. Para 

isso, o Contador deverá conhecer muito mais dos negócios da empresa e a 

contabilidade passará a afetar diretamente no fluxo geral das corporações. Para 

Iudícibus et al. (2010, p.22), “a contabilidade passa a ser da empresa e não só do 

Contador”.  

Acredita-se que a conversão para as normas internacionais afetará, 

também, a forma de relacionamento das pessoas e das áreas nas empresas. Os 

novos modelos de comunicação da empresa com a sociedade serão modificados 

gradativamente pela nova forma de gerenciamento das informações contábeis. A 

aderência ao modelo internacional passará a afetar não somente as relações entre 

os colaboradores dentro das empresas, mas também, o relacionamento com todos 

os stakeholders. 

Entre as diversas observações positivas reveladas pelo estudo de 

Levy (2011), destacam-se mais transparência nas demonstrações financeiras, a 

necessidade de reforço nos controles internos e nos sistemas de controle e de 

gestão, melhor avaliação dos ativos, reorganização nos processo e ações focadas 

em melhoria contínua.  

Segundo o estudo, as pessoas que trabalham nas áreas de relações 

com investidores das empresas de capital aberto, ao avaliarem os impactos e os 

benefícios da IFRS, demonstraram que a harmonização não afetou apenas os 

relatórios financeiros, mas também ajudaram as empresas a construírem 

estruturas modernas de negócios. Para realizar seu estudo, Levy (2011) aplicou 

um questionário em formato eletrônico, no primeiro semestre de 2011, às 
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empresas listadas em bolsa. Essas estruturas organizacionais modernas podem 

ser exemplos dos impactos sentidos pela adoção à harmonização internacional às 

normas de contabilidade. 

 

1.2      Questão da pesquisa 
 

O processo de implementação das IFRS nas empresas de capital 

aberto no Brasil desencadeou inúmeras transformações internas e externas nas 

empresas participantes do mercado de ações nacional e internacional. Parte 

dessas mudanças ocorreu pela necessidade das companhias participarem de um 

novo contexto histórico da Contabilidade e também por tratar-se de uma imposição 

dos órgãos reguladores. A promulgação da Lei nº11.638/2007 foi o início do 

planejamento para a conversão obrigatória, mas não necessariamente para as 

corporações que recebiam aportes oriundos de investidores estrangeiros. 

  As mudanças sistêmicas são oportunidades dadas às empresas 

para se adequarem às transformações geradas pelo contexto externo e assim 

alcançar novos meios e formas de fazer negócios e promoverem um equilíbrio 

organizacional. Esse processo planejado é submetido às pressões do mercado; 

algumas dessas exigências podem facilitar comportamentos e reações positivas ou 

negativas fora do escopo regulatório. O processo de convergência contábil poderá 

transcender as barreiras técnicas envolvidas nos pronunciamentos e incentivar o 

aparecimento de novos players e comportamentos dentro das corporações.  

Este estudo buscou destacar as principais adaptações técnicas e 

humanas ocorridas no processo de harmonização das normas internacionais de 

contabilidade.  

Conhecer e analisar as principais adaptações organizacionais 

ocorridas no processo de implementação das normas internacionais nas empresas 

emissoras de ADR foi a questão não resolvida. Usa-se a palavra “processo” com o 

objetivo de demonstrar que apesar de a data limite para a conversão total, full 

IFRS, tenha sido 2010, as adaptações permanecem.  

A palavra ‘processo’ vem do latim procedere;  um dos seus diversos 

significados remete à maneira de agir ou o conjunto de medidas tomadas para se 
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atingir um objetivo. Sua etimologia relaciona processo com percurso, que significa 

“avançar ou “caminhar para frente.”  

Nesta pesquisa foram estudadas as adaptações técnicas e contábeis 

de maior impacto percebido no cotidiano das empresas. Possíveis mudanças 

culturais e comportamentais que possam estar relacionadas ao processo de 

conversão das normas contábeis também estão no foco do estudo.   

Embora trata-se de uma dissertação de mestrado, buscou-se analisar 

um tema original e viável. Conforme Gil (2002, p.62): “originalidade é uma 

premissa apenas para tese de doutorado. Mas uma dissertação de mestrado ou 

uma tese de doutorado, ambas necessariamente precisam ser viáveis”.   

Não foram encontrados problemas na elaboração da pesquisa quanto 

à sua viabilidade. Trata-se de um estudo de caso múltiplo, explicado adiante com 

mais detalhes, envolvendo quatro grandes empresas brasileiras que participam do 

programa de emissão de ADR, as quais o pesquisador teve acesso, que passaram 

pelo processo de convergência das normas internacionais de contabilidade.   

O processo de convergência passou a ganhar mais atenção no 

mercado de ações, a partir da promulgação da Lei nº11.638, em 2007. Mas para 

as empresas que emitiram suas ações na Bolsa americana e para as corporações 

subordinadas a matrizes em países europeus, esse processo começou há alguns 

anos.  

A escolha do tema está relacionada à oportunidade de apresentar 

uma pesquisa qualitativa que engloba dois aspectos: percepções culturais e 

questões técnicas contábeis, ocorridas em empresas emissoras de ADR. O estudo 

cobrirá mudanças técnicas e contábeis, e verificará se houve mudanças culturais 

e/ou comportamentais de acordo com a percepção dos entrevistados. 

Este estudo busca analisar as principais mudanças técnicas e 

culturais ocorridas, não de forma específica, mas em sua integralidade, em 

organizações emissoras de ADR a partir do começo da implementação das 

normas internacionais de contabilidade, IFRS, em cada instituição. Estas 

transformações podem ocorrer pelo viés técnico contábil e dependendo do setor 

da empresa, por meio de um pronunciamento específico (CPC), que tenha mais 

destaque.  
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Diante desse cenário, a principal questão pesquisada nesse trabalho 

foi investigar: quais as principais adaptações técnicas e humanas ocorridas 

nas empresas brasileiras emissoras de ADR, no processo de harmonização 

dos pronunciamentos do CPC/IFRS? 

 

1.3 Objetivo geral 
 

O objetivo geral desse trabalho é analisar as adaptações 

organizacionais apresentadas no processo de convergência para as normas 

internacionais de contabilidade, CPC/IFRS. 

 

1.4 Objetivos específicos 
 

Os objetivos específicos são uma forma de redefinir e sistematizar 

os objetivos gerais. Conforme Gil (2002, p.111), “os objetivos gerais são ponto de 

partida, indicam uma direção a seguir, mas, na maioria dos casos, não 

possibilitam que se parta para a investigação. Logo, precisam ser redefinidos, 

esclarecidos, delimitados. Daí surgem os objetivos específicos da pesquisa.” 

Desta forma, os objetivos específicos deste trabalho são: a) verificar as principais 

adaptações organizacionais; e b) analisar os impactos das adaptações na cultura 

organizacional. 

São várias e muitas vezes obrigatórias as adaptações as quais uma 

empresa poderá ser submetida ao passar por um processo de mudança de regras 

internacionais vitais para a continuidade dos negócios. Conforme Mintzberg and 

Westley (1992), as adaptações promovidas por uma corporação têm grandes 

chances de afetar a cultura, a estrutura, os sistemas e as pessoas envolvidas.  

Esta pesquisa pretende mostrar as adaptações promovidas pelo 

processo de implementação das IFRS nas empresas emissoras de ADR. Essas 

mudanças podem variar de acordo com o ramo de atividade, o setor econômico e o 

perfil de cada empresa, e apenas serão identificados em um processo de análise 

das corporações. Os procedimentos utilizados para desenvolver a análise e atingir 

os objetivos específicos, e assim, concluir o objetivo geral, serão apresentados 
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com detalhes mais adiante, no capítulo 3, quando da abordagem a respeito da 

metodologia científica adotada. 

 

1.5 Contribuição e impacto esperado  
 

São diversas as contribuições esperadas por uma pesquisa que 

analisa as adaptações sofridas pelas empresas brasileiras emissoras de ADR ao 

adotarem a harmonização com as regras internacionais de contabilidade. Abaixo, 

destacam-se algumas delas.  

Dentre as várias abordagens da Contabilidade, Iudícibus (2010, p.7-

8) contempla o tema da abordagem comportamental e sociológica, ambas 

baseadas no texto de Hendriksen (1977). Na abordagem comportamental dentro 

da Contabilidade, observa que as informações contábeis deveriam ser feitas sob 

medida, de forma que os usuários reagissem para tomar a decisão correta. 

Enfatiza a forma pela qual os relatórios contábeis são utilizados mais do que o 

desenvolvimento lógico dos demonstrativos. Em outras palavras, é melhor um 

procedimento empírico que leve a decisões corretas a um procedimento contábil 

conceitualmente correto que possa conduzir a uma decisão ou a um 

comportamento inadequado. 

Esta abordagem salienta que ainda será necessária muita pesquisa 

no campo comportamental antes de ser aplicada com maior intensidade na 

Contabilidade (IUDÍCIBUS, 2010, p.8). 

Sem a pretensão de aprofundar a pesquisa na abordagem 

comportamental, este estudo pretende demonstrar algumas mudanças de 

comportamento nesse segmento e contribuir despertando o interesse pelo tema. 

Iudícibus (2010) mostra que a abordagem social é um tópico bastante 

pesquisado na atualidade e cita Anthony G. Hopwood (1978) como pesquisador 

pioneiro no assunto: “essa vertente tem inúmeras facetas que podem ser 

pesquisadas e que podem contribuir bastante para a Teoria da Contabilidade, não 

podendo, todavia, ser sua ênfase única ou principal.” (IUDÍCIBUS, 2010, p.10). 

Em linha com as abordagens comportamental e social, o pesquisador 

acredita que este estudo mostrará como a conversão para as IFRS facilitou os 
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comportamentos e as mudanças sociais realizadas dentro e fora das empresas 

emissoras de ADR, para além da abordagem técnica contábil. 

Pretende-se identificar com esta pesquisa como foi o processo de 

adoção das normas contábeis e a mobilização dos colaboradores em função das 

estratégias organizadas pela alta administração. Enfim, demonstrar as formas de 

imposição adotadas para que as novas regras fossem adaptadas ao fluxo 

operacional das empresas. 

Marion (2012,p.28) destaca que não se pode confundir a 

contabilidade com ciências matemáticas (exatas) que independem das ações 

humanas e têm por objeto as quantidades consideradas abstratas. Na 

Contabilidade, “as quantidades são simples medidas dos fatos que ocorreram em 

razão da ação do homem”. 

Conforme já destacado, todos esses eventos integram um processo. 

Tanto para as empresas, quanto para os órgãos reguladores, 2010 foi apenas o 

início de um longo caminho a percorrer. A aceitação e a implementação de normas 

contábeis poderão ser melhoradas na medida em que os envolvidos nesse 

processo conhecerem melhor as consequências da adoção nas corporações e 

seus impactos comportamentais refletidos no fluxo dos negócios. Historicamente, 

os mecanismos de obrigatoriedade externa são sempre entendidos como um fator 

que pode, também, desencadear resistências às mudanças. 

 

1.6 Delimitações e limitações  
 

As análises desse trabalho foram compostas a partir da interpretação 

do pesquisador sobre os fatos observados em um estudo de caso. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi criado em 2005, 

por meio da resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº1.055. Mediante a 

Deliberação nº520 de 15 de maio de 2007 da Comissão de Valores Mobiliários 

(CMV) foi reconhecido legalmente e, por consequência, teve a aceitação pública 

de seus pronunciamentos técnicos contábeis baseados no IRFS. 

De acordo com a Revista Capital Aberto (GUIA DO IFRS, 2011, 

p.39), os números das empresas de capital aberto referentes ao exercício social 

de 2008 foram afetados por 15 pronunciamentos do CPC. Para as demonstrações 
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contábeis de 2009, as corporações contavam com a opção de adotar as 15 regras 

emitidas até então, ou somente migrar integralmente, a partir de 2010. Lembra-se 

que a adoção parcial não era permitida. 

Nesse contexto, mudanças nas corporações já começaram a ser 

observadas com a regulamentação do CPC pela CVM, em 2007 para as empresas 

de capital aberto e não emissoras de ADR.  Não se pode esquecer de que muitas 

mudanças exigidas pelos pronunciamentos contábeis já estavam implementados 

nos processos das empresas que participavam do programa de emissão de ADR. 

Isso acontecia devido ao fato de estarem, também, subordinadas às regras da 

Securities and Exchange Commission (SEC). Esse regulador impunha todas as 

regras da Lei SOX. 

O trabalho não estudará os impactos das normas determinadas às 

demonstrações contábeis, segmento financeiro stakeholder específico, assim como 

não analisará os impactos de um CPC específico. 

Essa dissertação pretende investigar as consequências do processo 

de adoção às normas contábeis internacionais, IFRS, em âmbito global, 

envolvendo aspectos humanos e econômicos no fluxo corporativo. 

Como os registros, em sua maioria, estão limitados a recordações e 

eventos passados, ainda que tenha havido algumas análises documentais dos 

fatos, trata-se de um estudo limitado. Para minimizar essas observações, a 

estratégia da pesquisa, discutida em capítulo específico, buscou comprovar, 

sempre que possível, as afirmações e os dados apresentados. Nesse estudo de 

caso, foram feitas entrevistas com pessoas e áreas dentro das organizações e 

analisados documentos relativos ao tema. Procurar-se-á confrontar informações 

coletadas durante as entrevistas e disponíveis nos sites das empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O pesquisador dividiu esse referencial teórico em duas partes, as 

quais serão demonstradas em seguida.  

Na primeira, serão comentados os aspectos gerais relacionados à 

convergência contábil. A associação ao mercado de capitais será inevitável 

devido ao volume muito grande de estudos relacionando as regras internacionais 

ao mercado financeiro e suas consequências. Assunto que não foge do escopo 

deste estudo, mas não atende por completo a linha de pesquisa proposta.   

Para um estudo completo e a construção de uma base para atender 

à proposta desta dissertação, ainda na primeira parte serão apresentados estudos 

que tratam dos aspectos comportamentais constitutivos da contabilidade, 

tentando direcionar, também, uma visão social na contabilidade financeira e 

analisar suas consequências na estrutura das empresas. Sendo assim, por 

trazerem diversas mudanças organizacionais será abordado primeiramente o 

processo de convergência entre o Financial Accounting Standards Board (FASB) 

e o International Accounting Standards Board (IASB) porque, ao se estudar o 

processo de convergência no Brasil, surgem situações parecidas. 

Diversas mudanças podem ser verificadas numa organização devido 

à convergência para os conceitos internacionais. Imagina-se que o resultado 

positivo desse processo nas corporações possa estar ligado à imposição feita 

pelos órgãos reguladores.  

Na segunda parte, pretende-se abordar o referencial teórico. Nessa 

etapa serão analisados alguns possíveis fatores que, em geral, podem promover 

mudanças numa empresa e os principais desafios a serem enfrentados durante 

este processo. 

 

2.1   A harmonização contábil 
 
2.1.1  Pesquisas sobre as consequências da harmonização contábil 

 

Diversos estudos abrigam em seus objetivos a análise dos impactos 

do processo de convergência contábil e estão focados em resultados econômico-

financeiros. Poucos deles tratam de aspectos comportamentais. 
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Os estudos de Ikuno et al. (2010) trouxeram o que estava sendo 

pesquisado na literatura internacional sobre a convergência contábil entre os anos 

de 2000 e 2009; foram analisados os principais periódicos cujos temas eram 

ligados à adoção das normas internacionais. Os resultados demonstraram que o 

interesse pelas diferenças internacionais e pelas aplicações do modelo somou 

43%; já a mensuração da convergência foi analisada por 13%; por fim, os 

impactos da adoção do IFRS foram objeto de estudo de 13%. 

A melhora da aplicação das normas internacionais de contabilidade 

está relacionada na pesquisa de Barth et al. (2008) e Stovall (2010). Os autores 

analisaram as vantagens, os custos e os benefícios da aplicação do IFRS no 

mercado de capitais em comparação com os GAAP locais. 

No Brasil, o trabalho de Silva (2013) avaliou os impactos da 

conversão no segundo período estipulado pela CVM, ou seja 2010. Trabalhos 

sobre a consequência contábil têm sido desenvolvidos ao redor do mundo. Há 

estudos em empresas na Espanha (LAINEZ et al.,1999), na Austrália, em Hong 

Kong e na Nova Zelândia (CHEONG et al., 2010), na Índia (FIROZ et al., 2011) e 

na Europa (MIHAELA, 2012). (HELLMAN, 2013).  

O trabalho de Beke (2010) pesquisou as empresas de capital aberto 

ao redor do mundo para saber se houve melhoria nos resultados econômicos das 

empresas. 

No Brasil, Grecco (2013) avaliou se a adoção das normas 

internacionais de contabilidade melhorou o nível de gerenciamento dos resultados 

das empresas de capital aberto. Os estudos de Barbosa Neto et al. (2009) 

selecionaram as empresas que participam dos níveis de governança corporativa 

da BMF&Bovespa e que divulgaram seus resultados no padrão IFRS já em 2008. 

A pesquisa analisou o impacto da convergência nos indicadores econômicos 

dessas empresas. O resultado revelou a inexistência de assimetria nas 

informações quando comparadas com os relatórios sem IFRS. 

Inúmeras pesquisas foram feitas na intenção de analisar e de 

demonstrar os impactos da convergência internacional de contabilidade nos 

resultados das corporações em âmbito mundial. Isso demonstra a importância do 

evento e o comprometimento dos pesquisadores em fomentar o mundo dos 

negócios com informações mais assertivas sobre o tema. Mas uma boa parte 
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desses estudos está enviesada com a associação de variáveis econômicas 

contábeis e financeiras. Como um dos objetivos desse estudo é explorar a parte 

social das empresas, é necessário apresentar alguns estudos que analisaram 

variáveis comportamentais. 

 

2.1.2 Visão social da contabilidade 
 

Muitas mudanças sociais dentro das corporações podem ter sido 

provocadas pelo processo de convergência às normas internacionais de 

contabilidade. Os números apurados pela técnica contábil devem refletir todas as 

ações passadas e promover melhorias nas ações futuras das pessoas e das 

empresas. 

A experiência vivida pelas empresas europeias, que tiveram sua 

conversão em 2005, deu base para novas plataformas de mensuração de 

resultados aos grupos de interesse. A adoção completa gera mais segurança na 

comparabilidade e impacta nas decisões estratégicas dos investidores. Dentro 

das empresas, a oportunidade de produzir novas informações acarretou 

mudanças de comportamento das pessoas e gerou sistemas mais calibrados para 

atender a uma nova demanda de dados e de análises. 

Suzuki (2007), em seu trabalho, alertou para o fato de que as 

mudanças nas práticas contábeis e consequentemente os processos de 

governança corporativa podem promover outros benefícios além da melhor 

comparabilidade, transparência e menor assimetria nos relatórios das empresas. 

O professor da Universidade de Oxford complementa que é preciso analisar 

temas sociais ligados à contabilidade frequentemente abordados, como a política 

e outros assuntos economicamente neutros. 

O posicionamento e a importância da contabilidade no contexto de 

harmonização e, consequentemente, os resultados por ela apurados, revela ser 

muito difícil separá-la das diversas variáveis técnicas contábeis e culturais 

percebidas dentro das corporações. 
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2.1.3 FASB e IASB 
 

O processo de convergência contábil tinha como data limite no Brasil 

o ano de 2010. Em razão disso, a maneira de se apurar os números das 

empresas sofreu profundas mudanças. As responsabilidades pelas 

demonstrações contábeis e dos controles internos foram redefinidas e o Contador 

passou a ter maior destaque nas corporações. Percebeu-se uma mudança na 

maneira de encarar a função das demonstrações contábeis e nos 

relacionamentos da contabilidade com todas as esferas empresariais. 

As empresas estão implementando transformações consideráveis na 

divulgação da informação, na maneira de organizar os negócios, nos fatores que 

definem os resultados financeiros e econômicos e nas relações sociais e políticas. 

Alguns países que ainda calculam seus resultados de acordo com as normas 

locais, como por exemplo, os Estados Unidos, estão passando pelo processo de 

convergência. 

Assim também ocorre com o Financial Accounting Standards Board 

(FASB), entidade dos Estados Unidos que estabelece normais contábeis norte-

americanas desde 1973 (FASB, 2015) e o International Accounting Standards 

Board (IASB), que tem como principal objetivo elaborar normas contábeis de 

abrangência internacional (SEC, 2015). O IASB ficou mais fortalecido em 2002 

quando entrou em vigor o Regulamento nº1.606 do Parlamento Europeu, que 

tratava das novas normas internacionais de contabilidade.  

O órgão regulador norte-americano para o mercado de capitais 

incentivou a adoção ao IFRS por meio de um roteiro, sugerindo a utilização de 

demonstrações contábeis ao padrão do IASB para as empresas americanas. 

Sugeria como prazo inicial, para as grandes empresas, o ano de 2014, e para as 

pequenas, 2015 e 2016.  Em 2010, a SEC entendeu que um plano de transição 

de sucesso cujo tema era relativamente importante precisaria de mais quatro ou 

cinco anos para compreender possíveis impactos na vida das corporações 

americanas. 

Conforme Murphy (2015), as empresas americanas têm muitos 

desafios pela frente para que as regras internacionais sejam completamente 

harmonizadas na realidade dos seus negócios.   
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A próxima seção será dedicada aos desafios relacionados ao full 

IFRS para as empresas nos Estados Unidos e seus maiores contrapontos.  

 
2.1.3.1 Desafios internos relacionados à harmonização contábil 

 

Gannon (2008) aponta as mudanças organizacionais como o 

principal desafio a ser enfrentado pelas empresas durante a harmonização 

contábil; aquelas que anteciparem e ajustarem as suas áreas verão mais rápido 

os benefícios resultantes dessa atitude. Esta conduta demandará mudanças no 

planejamento, na comunicação e no realinhamento da cultura empresarial.   

Analisar o reconhecimento do atual grau de entendimento e de 

familiaridade com o IFRS é um grande passo para determinar as estratégias de 

treinamento e de comunicação, a começar pela diretoria executiva. Essa 

informação e a formação técnica-conceitual em IFRS devem se estender por toda 

a empresa, o que poderá representar um desafio significativo para a corporação. 

Pode ser difícil orientar um engenheiro químico a refletir sobre os impactos do seu 

trabalho nos resultados da empresa. Os membros do conselho, de acordo com as 

normas, deverão conhecer finanças para estarem alinhados às novas exigências.  

A comunicação com os stakeholders é um outro motivo de 

preocupação. É necessário antecipar as futuras demandas por informações 

relacionadas ao IFRS que serão exigidas por esse grupo.   

Entende-se que a convergência entre FASB e IASB será uma 

mudança significativa para os negócios, mas acredita-se também que os impactos 

não ocorrerão apenas nas demonstrações financeiras das empresas. Existe um 

caminho complexo a ser percorrido para a realização de diversos ajustes 

necessários à finalidade em questão.  

De acordo com Marshall (2011), as mudanças fora do contexto 

contábil as quais as empresas deverão se adaptar e que precisam ser concluídas 

no processo de harmonização são:  

 

 Desenvolver um plano para uma visão e adaptação holística; 

  Atualizar as políticas contábeis; 

 Conduzir estudos de casos; 
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 Avaliar procedimentos e sistemas; 

 Comunicação adequada com os acionistas; 

 Medir possíveis impactos em todas as áreas e funções. 

 

2.1.3.2 Formação de novos profissionais em contabilidade 
 

A harmonização entre FASB e IASB traz uma grande preocupação 

às universidades e aos acadêmicos com relação à formação dos novos 

profissionais da geração IFRS. 

O estudo de Liu e Hiltebeiitel (2010) que fizeram pesquisas em 

corporações americanas sobre os impactos não contábeis da convergência 

revelaram que: 

 

 Espera-se que a convergência seja feita depois de 2015; 

 Existe um sentimento de que o IFRS fomentará desvantagem na economia 

e entre os estudantes americanos. Um quarto dos estudantes americanos 

declarou ter conhecimento superficial sobre IFRS; 

 A comunidade acadêmica deverá abrir espaço para os estudos com IFRS e 

o ensino sobre o tema precisa ser incluído de maneira substancial nos 

programas escolares. 

 

O estudo de Chang et al. (2011) já apontava a preocupação com a 

captação dos profissionais não só de contabilidade mas com os caminhos 

seguidos para a implantação da harmonização. Ficou mais evidente que uma 

adaptação rápida e precisa deverá acontecer para o bom andamento dos 

negócios. Para essa finalidade serão necessários profissionais que tenham 

facilidade em absorver novos conhecimentos em princípios contábeis já baseados 

no atual padrão internacional, conhecer e se comunicar bem em outro idioma 

dentro dos Estados Unidos e ter boas noções de tecnologia. 
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2.1.3.3 Pontos positivos e negativos da harmonização 
 

Os aspectos clássicos mais aceitáveis da harmonização e 

conhecidos por todos incluem a melhor comparabilidade, a redução de assimetria, 

o custo de capital mais baixo e as normas baseadas em princípios. Esses são os 

principais benefícios de se adotar a internacionalização das normas contábeis.  

O grande desafio estará na mudança do desenvolvimento e no 

aprimoramento contábil das pessoas, dos procedimentos e da tecnologia dos 

países.  

O processo de convergência contábil já vem causando diversas 

mudanças nas corporações americanas que começaram a investir em 

treinamentos, em melhorias na comunicação interna e externa e em mudanças 

tecnológicas.  

Para o presidente do American Institute of Certified Public 

Accountants) (AICPA), de 2010 a 2011, Paul V. Stahlin, em uma entrevista 

concedida a Kin Nilsen, do Journal of Accountancy, muitos números apresentados 

em US GAAP não eram relevantes aos investidores e usuários das 

demonstrações financeiras. Quando questionado sobre a crise do subprime, 

afirmou que os problemas apontados nessa crise poderiam ser resolvidos com um 

curso de desenvolvimento financeiro e o melhor controle dos riscos empresariais.  

Questões políticas e a comparabilidade podem ser um problema 

relacionado à harmonização do FASB com o IASB.  Não se alcança a 

comparabilidade por uma questão de enforcement. Não é visível para todos os 

países os benefícios que o IFRS poderá trazer às empresas e seus negócios; 

também não é claro que todos os benefícios poderão ser atribuídos às novas 

práticas de contabilidade. (HAIL et al., 2010). 

A análise de fatores políticos, econômicos e legais, considerando os 

impactos que a harmonização contábil poderá causar em solo americano, foi feita 

por Hail et al. (2010) e revelou uma vantagem marginal que comprova o que os 

teóricos e os apoiadores da conversão têm declarado. Sã elas: 

 

 Modestos benefícios de comparabilidade para os stakeholders; 

 Redução de custos futuros, em grande parte para multinacionais; 
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 Haverá um custo de transição não relacionado diretamente a valores 

financeiros. 

 

O estudo de Hail et al.(2010) aborda as principais diferenças 

percebidas entre FASB e IASB: indica, por exemplo, que no IFRS  as normas não 

são específicas e têm menos direcionamentos para colocar em prática, podendo 

dar mais chances de manobra por parte dos agentes. Na América, a contabilidade 

evoluiu em função da dinâmica dos negócios, e partiu para um conjunto mais 

detalhado de normas e de regras em substituição aos princípios. Acredita-se que 

o IFRS poderá ir por esse caminho quando adotado nos Estados Unidos. 

Entretanto, considerando o tamanho das corporações americanas, a 

convergência ao IFRS não trará impactos na economia desse país. 

Entre os problemas relacionados à harmonização estão a 

comparabilidade e as questões políticas. Além disso, não são todas as nações e 

empresas que compartilham a ideia de que existam só benefícios no processo de 

convergência. (HAIL et al., 2010). 

A SEC fez uma publicação em 2010 na qual versava sobre a 

possível adoção do IFRS nas demonstrações das empresas americanas. A 

instituição relatou que muitos americanos consideravam ainda prematuro julgar o 

IFRS como uma norma global de alta qualidade, e que para uma convergência 

total mais adequada, seria necessário um plano de trabalho com maior 

abrangência e muito mais transparência. 

De acordo com a SEC, no mesmo relatório, a harmonização com o 

IFRS afetaria os sistemas contábeis, a parte educacional deveria ser reformulada, 

os contratos das empresas deveriam ser revistos e seriam provocadas mudanças 

de questões de governança corporativa embasadas em leis federais, no caso a 

Lei SOX.  

 

2.2   Mudanças organizacionais 
 

O bloco empresarial brasileiro e a sociedade envolvida em seus 

negócios participaram de mudanças ocorridas no processo de convergência das 

normas internacionais de Contabilidade. As empresas de capital aberto 
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regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foram as primeiras 

a fazer os ajustes, devido à força da lei imposta pelo órgão regulador e seguiram 

cronogramas específicos de forma planejada para que as mudanças fossem 

atendidas. 

De acordo com Cummings e Worley (2005), os processos de 

mudanças planejadas mostram um padrão que envolve quatro fases: 

 

 Observação 

 Estudo  

  Organização para a implementação da mudança 

 Acompanhamento e manutenção da mudança institucional 

 

Mudança é uma transição de uma situação para outra diferente. 

Existe uma ruptura, uma troca de valores e de intenções. O mundo atual 

caracteriza-se por um ambiente dinâmico em constante mudança e que exige das 

organizações uma elevada capacidade de adaptação, como condição básica de 

sobrevivência. Adaptação, renovação e revitalização significam mudanças. 

(CHIAVENATO, 1996, p.374). 

Já para Stoner e Freeman (1995), o que distingue mudanças 

planejadas de mudanças reativas é o seu âmbito e sua magnitude. A mudança 

planejada objetiva preparar toda a organização, ou parte dela, para se adaptar às 

mudanças significativas.  

A pressão do ambiente interno e externo para a realização da 

mudança é apontada como uma das condições para o sucesso do 

desenvolvimento organizacional. As determinações de um órgão regulador, no 

caso a CVM, são consideradas pressões externas que podem ajudar em uma 

mudança bem-sucedida. (OLIVEIRA, 2005). 

Para Shirley (1974), existem cinco tipos básicos de objetivos de 

mudanças: 

 

 Programa; 

 Estruturais; 

 Comportamentais; 
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 Tecnológicos; 

 Estratégicos. 

 

Além destes tipos, lista também os principais objetivos 

dessas mudanças: 

 

 Diretrizes; 

 Distribuição das funções; 

 Relação de autoridades; 

 Relação de subordinação; 

 Sistema de incentivo formal; 

 Processo de comunicação e decisão. 

 

Quando uma mudança é de grande magnitude, fatalmente exigirá a 

participação da área estratégica da empresa, que se encontra em níveis mais 

altos na cadeia de comando. Nesses níveis, a organização poderá alterar sua 

cultura e visão de negócios. Na esfera operacional, as modificações ocorrerão na 

estrutura das estratégias de seus portfólios, que incluem negócios, produtos e 

campos de atuação frente aos concorrentes. (MINTZBERG; WESTLEY, 1992). 

Existem várias formas de se analisar o atual estágio de gestão de 

uma organização e sua realidade administrativa para obter um diagnóstico da 

necessidade de mudanças. Motta (2001) apresenta cinco formas de mudanças: 

 

 A mudança como transformação do indivíduo: é visto como um processo 

de mudança interna de cada um. É uma forma de reestabelecer a unidade e a 

aceitação do novo. 

 A mudança como uma releitura da realidade: é um processo de criação de 

uma nova realidade corporativa. É o resultado da reflexão do indivíduo sobre si 

mesmo no contexto organizacional. 

 A mudança como um imperativo ambiental: é uma necessidade provocada 

pelo contexto no qual as empresas e os indivíduos estão inseridos. Todo 

comportamento pode ser explicado pelas ações externas. 
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 A mudança é vista como uma nova forma de refletir: está relacionada à 

procura de novos valores pessoais.  A organização é constituída por pessoas e 

não ao contrário. Os valores organizacionais são elaborados pelos valores 

individuais das pessoas. As mudanças devem começar, portanto, no plano das 

ideias e não nos fatos. 

 A mudança como uma intenção social: é vista como uma migração 

ideológica voluntária para a criação de uma nova cultura. A organização não tem 

existência à parte de seus colaboradores. 

 

Mas para Motta (2001), há limites para as mudanças. Às vezes, elas 

não são totalmente coerentes nem mantém uma consistência interna intocável. 

As mudanças nas corporações, causadas pelo processo de 

harmonização como as normas internacionais, aconteceram no ambiente legal. 

De acordo com Motta (2001), ocorreram por um imperativo ambiental. 

Qwesha (2009), que analisou o processo de mudança do Complexo 

Hospitalar Port Elizaberth, relacionou alguns modelos de mudanças e os atores 

neles envolvidos: 

 

 Patching: São feitos com frequência pelos executivos que querem 

remapear algumas oportunidades de mudanças nos negócios. Podem 

dividir, aumentar ou até mesmo eliminar estruturas de negócios; 

 Modelo de mudança soft systems: A teoria enfatiza a importância do 

conhecimento das pessoas e o conceito do aprendizado organizacional. O 

foco está no desenvolvimento organizacional para obter um diagnóstico da 

realidade atual e alcançar a melhoria contínua; 

 Modelo de mudança de Lewin: é composto por três fases: a) 

descongelamento (necessidade de mudança); b) movimento (engajamento 

para as mudanças); c) congelamento (manutenção das mudanças); 

 Modelo geral da mudança planejada: Esse modelo apresenta quatro 

etapas: a) entrada e contratação; b) diagnóstico; c) planejamento e 

implementação da mudança e d) avaliação e institucionalização; 

 Oito passos de Kotter: 1 – estabelecer o senso de urgência; 2– criar um 

guia de coalizão; 3 – desenvolver a visão e a estratégia; 4 – comunicar a 
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mudança de visão; 5 – explicar aos empregados das mudanças gerais; 6 – 

gerar premiação de curto prazo; 7– consolidar ganhos e produzir mais 

mudanças; 8 – ancorar novos enfoques na cultura. 

 Gardner’s action training: desenvolver a capacidade de mudança 

organizacional permite mudança reativas e proativas no ambiente 

organizacional. Todo membro da organização é ao mesmo tempo treinador 

e agente de mudança. A teoria está baseada no princípio de que a 

organização não muda, quem muda são as pessoas. 

 Pesquisa ação contemporânea: método contemporâneo de mudança 

planejada baseado em aspectos positivos da organização. Há seis etapas: 

1- escolher assuntos positivos; 2 – coletas de histórias positivas entre os 

membros participantes; 3 – exame de dados e desenvolvimento de 

possibilidades; 4 – construir uma visão com os participantes; 5 –

desenvolver planos de ação e 6 – avaliar. 

 Modelo Burke-Litwin: um modelo descritivo que considera causa e efeito, 

incorpora a importação do ambiente externo como input, indivíduos e 

desempenho organizacional como output. Trabalha com dez dimensões: 

missão e estratégia; estrutura; requerimentos e habilidades; liderança; 

práticas gerenciais; clima; motivação; necessidade de sistemas e 

indivíduos. 

 Modelo de contingência Dunphy-Stace: modelo situacional baseado na 

premissa de que a resposta mais apropriada é a única que melhor se 

ajusta ao ambiente particular. Está baseado em duas dimensões críticas: 

na escala de mudança e nas transformações corporativas no estilo de 

liderança. 

 

Para Shirley (1974), as mudanças organizacionais podem impactar o 

comportamento das pessoas nas corporações da seguinte forma: 

 

 o indivíduo que está suscetível a crenças e valores individuais; 

 relações interpessoais no desempenho das tarefas; 

 comportamento em grupo; objetivos informais do grupo; influência do grupo 

no indivíduo e comportamentos de natureza social do grupo;  
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 Comportamento intergrupal: aqui analisa-se a interação de dois ou mais 

grupos. 

 

O processo de harmonização contábil pode contribuir para a 

realização de várias alterações além da área contábil das empresas. Pretende-se 

analisar, neste estudo, as principais adaptações ocorridas nas empresas 

emissoras de ADR durante o processo de harmonização com as normas 

internacionais de contabilidade com foco voltado às pessoas e aos processos. 
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3  METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

3.1  A pesquisa 
 

As adaptações organizacionais e consequentemente suas futuras 

mudanças são derivadas de fatores interno e externos. Aos fatores externos 

podemos exemplificar com as adequações à nova legislação. (WOOD,1992).  

A pretensão desse estudo é analisar as adequações as quais 

empresas brasileiras, que integram o programa de emissão de ADR, passaram 

para se ajustar ao processo de convergência às normas internacionais de 

contabilidade. Essas mudanças são difíceis de serem identificadas e interpretadas 

se não houver um estudo mais detalhado e direcionado sobre o tema. Algumas 

análises sobre as mudanças organizacionais devem ter em seu contexto fatores 

específicos da empresa ou do setor analisado. Entre elas, citamos o tempo da 

empresa dentro do setor, sua história e cultura, a presença de investidores 

externos e a participação em programas de emissões de ações em bolsas 

estrangeiras. 

Uma pesquisa qualitativa é a que se enquadra mais nesse perfil de 

estudo. Para Martins (2006, p.23), “quando o enfoque da avaliação é qualitativo, o 

pesquisador deve buscar descrever, compreender e explicar comportamentos, 

discursos e situações.” 

Para Gil (2002, p.142), “uma amostra intencional, em que os 

indivíduos são selecionados com base em certas características tidas como 

relevantes pelos pesquisadores e participantes, mostra-se mais adequada a uma 

análise de dados de natureza qualitativa”. 

A oportunidade de conhecer e registrar as possíveis adaptações 

relacionadas ao processo de harmonização das normas contábeis pode ajudar a 

entender como as empresas e as pessoas interagem e se comportam em relação 

à imposição de uma mudança nas regras contábeis mundiais. 

As possíveis transformações ocorridas no processo de adoção às 

normas contábeis são expostas de forma subjetiva, derivam da interatividade 

entre o pesquisador, os discursos resgatados e os comportamentos analisados. 
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Os resultados deste estudo estão abertos e disponíveis para 

discussão em outras possíveis investigações sobre o tema. Modificações devem 

ser feitas com o surgimento de novos dados e eventos relacionados ao objetivo 

aqui proposto. 

 

3.2   Estratégia da pesquisa 
 
3.2.1 Utilização de estudos de caso 

 

Esta pesquisa foi elaborada por meio da estratégia de estudo de 

casos múltiplos, que exige a avaliação de análise de conteúdo qualitativa. 

O estudo de caso é considerado por Yin (2005) como o mais 

adequado para analisar os comportamentos da atualidade. O processo de 

harmonização com as normas contábeis para as empresas brasileiras emissoras 

de ADR na Bolsa de Valores de Nova York iniciou-se, também, com a 

promulgação da Lei nº 11.638 em 2007 e sua total conversão em 2010, para as 

empresas não financeiras. Para obter dados mais apurados e atender ao objetivo 

da pesquisa, foi realizado um estudo de casos múltiplos a partir da análise de 

conteúdos observados de forma qualitativa. Esta é a estrutura que mais se 

adequa aos objetivos propostos:  

 

Em um estudo de caso, a partir de questões orientadoras da pesquisa, 
suporte teórico prévio e formulação de proposições, são apuradas 
evidências e o processo de descoberta do caso tem início, sendo que a 
própria dinâmica dos trabalhos e o interesse em se demonstrar, 
defender, as proposições admitidas orientam as ações do 
desenvolvimento do estudo. (MARTINS, 2006, p.69). 

 

De acordo com o autor, “em um estudo de caso, raramente se 

formulam questões de pesquisa que não sejam modificadas ao longo do processo 

de investigação devido à dinâmica própria desta estratégia de pesquisa.” 

(MARTINS, 2006, p.15). 

Para Yin, “devemos ficar atentos com pesquisas que envolvem 

estudos de casos pois eles podem ser modificados por novas informações ou 

descobertas ao longo da coleta de dados.” (YIN, 2005). 
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Um estudo de caso também pode envolver a conjunção de casos 

múltiplos. Os cuidados que devem ser tomados na utilização de casos múltiplos 

referem-se a algumas questões fundamentais. Em primeiro lugar, é necessário ter 

atenção ao critério da amostragem, pois em estudos dessa natureza a escolha da 

amostra não se baseia em incidência de fenômenos, mas no interesse do caso 

em relação ao fenômeno sob estudo e às variáveis potencialmente relevantes. 

Em segundo lugar, as replicações teóricas ao estudo, ou seja, a certeza que se 

quer ter sobre a ocorrência de certos eventos em dadas situações, e não sobre 

critérios estatísticos relacionados aos níveis de significância. (CESAR et al., 

2010). 

Para Gil (2002, p.139), considera-se que a utilização de múltiplos 

casos proporciona a verificação de evidências inseridas em diferentes contextos, 

concorrendo para a elaboração de uma pesquisa de melhor qualidade. Por outro 

lado, uma pesquisa com múltiplos casos requer uma metodologia mais apurada e 

mais tempo para coleta e análise dos dados, pois será necessário reaplicar 

questões idênticas em todos os casos. 

Cesar et al. (2010, p.50) argumentam que em estudos de caso deve-

se obter uma compreensão mais acurada do fenômeno, gerando assim um 

patamar superior de conhecimento. Essa compreensão expandida do fenômeno 

está intrinsecamente relacionada aos métodos escolhidos para a coleta de dados, 

tais como entrevistas, observações em campo e levantamentos baseados em 

questionários, dentre outros métodos. 

 

3.3    Escolha das amostras e coleta de dados 
 
3.3.1   Escolha das amostras  

 

O trabalho analisou quatro corporações que integram o programa de 

emissão de ADR na Bolsa de Valores de Nova York. Essas empresas passaram 

por todo o processo de convergência contábil e divulgam seus resultados ao 

público. Seus números são revelados trimestralmente com um fechamento 

consolidado no final de cada ano. São três empresas de capital aberto privado e 

uma de capital misto. Foram selecionadas as empresas as quais o pesquisador 
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obteve acesso e retorno para relatar suas experiências no processo de 

harmonização com normas internacionais de contabilidade. 

 

3.3.2  Coleta de dados 
 

 

De acordo com o site da Bolsa de Valores de Nova York, em 2015, 

27 empresas brasileiras participam do programa de emissão de ADR. Essas 

empresas foram convidadas a participar desta pesquisa acadêmica, mas apenas 

quatro delas responderam em tempo hábil para a viabilidade do trabalho. Os 

primeiros convites foram enviados em janeiro de 2015 e muitos não foram 

respondidos. O canal de comunicação para atendimento ao público são os sites; 

todas as empresas direcionam o interlocutor para o departamento de relações 

com investidores nos quais não existe nenhuma unidade ou pessoa para atender 

à comunidade acadêmica. 

Esse estudo de caso múltiplo usou a experiência das quatro 

empresas que gentilmente atenderam ao convite e colaboraram com o estudo. 

Nenhuma delas, entretanto, autorizou a divulgação do seu nome ou das pessoas 

entrevistadas. Coincidência ou não, a argumentação para essa conduta tinha 

como fundamento as políticas de governança corporativa que impedem a 

revelação de qualquer informação sobre as empresas em período de divulgação 

de resultados. Como os contatos foram efetuados em março de 2015 e esse 

estudo estará disponível ao público em junho de 2015, as datas coincidem com as 

divulgações trimestrais dos resultados. As condições impostas foram aceitas para 

viabilizar a realização deste estudo.   

 

3.4   Escolha dos dados  
 
3.4.1  Técnicas de coletas de dados 

 

Gil (2002), Martins (2006) e Yin (2005) indicam que as técnicas de 

coletas de estudos podem variar, mas as mais aplicadas pelos pesquisadores são 

os registros em arquivos e questionários; a análise de texto e de documentos; as 

entrevistas e grupos focais e a gravação em áudio e vídeo. 
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O pesquisador utilizou técnicas adequadas aos perfis dos 

entrevistados para coletar o melhor e maior número de dados, deixando-os 

confortáveis em relação ao objetivo da pesquisa.  

O estudo tem por finalidade descobrir as adaptações as quais 

empresas emissoras de ADR se submeteram para atender às exigências dos 

órgãos reguladores na harmonização com as normas contábeis do IFRS.  Foram 

realizadas entrevistas, com visitas agendadas, por telefone e contatos por e-mail. 

Essas técnicas de coleta de dados foram elaboradas para atender aos objetivos 

específicos da pesquisa. São eles: 

 

 Entender quais foram as adaptações necessárias, nas organizações 
analisadas, para o processo de convergência contábil 

 

Esse objetivo demandou uma série de entrevistas com pessoas 

envolvidas no processo de convergência e sua continuidade.  Procurou-se falar 

também, sempre que possível e autorizado pelos representantes das empresas 

escolhidas, com pessoas que não estivessem envolvidas diretamente no 

processo para obter uma visão global dos acontecimentos. Pesquisas foram 

realizadas para saber se o que foi declarado era suscetível de comprovação. Para 

isso, foram analisados documentos internos, não confidenciais, apresentações e 

atas de reuniões, balanços disponíveis nos sites das empresas envolvidas na 

pesquisa e verificados alguns CPCs/IFRS específicos para cada empresa. 

Com base nas adaptações ocorridas nas empresas emissoras de 

ADR, no processo de harmonização com as normas contábeis – o primeiro 

objetivo específico deste estudo – foram verificadas possíveis mudanças de 

comportamento dos funcionários das empresas após os acontecimentos 

operacionalizados a partir de: 

 

 entrevistas com as áreas envolvidas diretamente com o tema estudado 

(contabilidade, relacionamento com investidores);  

 entrevistas com pessoas de outras áreas (quando possível e autorizado);  

 Análise documental (quando autorizado).  
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 Investigar quais foram os impactos culturais nas empresas analisadas 
durante o processo de convergência contábil 

 

Para Shirley (1974), Silva e Vergara (2003), as mudanças 

culturais estão relacionadas ao comportamento dos indivíduos. As 

pessoas são agentes de mudanças e precisam ter a possibilidade de viver 

plenamente seu papel de agente de transformação. Neste caso, a 

investigação foi feita a partir da seguinte metodologia:  

 

 classificar os elementos de mudança cultural  e compatibilizar com 

algumas literaturas. 

 

3.4.2 Roteiro para as entrevistas 
 

Não houve um padrão de perguntas a serem feitas aos entrevistados 

das empresas analisadas. As questões foram surgindo a partir do progresso das 

conversas, o que contribuiu para o controle das reuniões e seu direcionamento 

para o objeto da análise. Muitas vezes os entrevistados fugiam do tema e de 

alguma forma tentavam enviesar as respostas para questões não organizacionais. 

Mas, em linhas gerais, foram feitas as seguintes perguntas: 

 

a) Qual foi o envolvimento da sua área no processo de harmonização contábil? 

b) Existe a percepção de melhoria com as alterações exigidas pelo IASB/CPC? 

c) O projeto IFRS promoveu muitas mudanças nos fluxos da empresa? 

d) As mudanças ocorridas ajudaram a mostrar a realidade da empresa? 

e) Os números gerados no novo padrão contábil ajudam nas decisões da 

empresa? 

 

De acordo com Mattos (2006), o objetivo das perguntas não 

estruturadas é desenvolver conceitos e esclarecer situações, comportamentos e 

atitudes. Nesse tipo de pesquisa não é possível ignorar o efeito da presença e 

das contestações feitas pelo entrevistador. 

As perguntas, junto à análise documental e bibliográfica ajudaram o 

pesquisador a responder aos objetivos específicos da pesquisa: identificar as 



43 

 

 

 

 

adaptações ocorridas no processo de harmonização contábil e seus impactos 

culturais nas empresas analisadas. 

 

3.5   As empresas  
 

Para realizar o estudo de caso múltiplo, foram selecionadas quatro 

corporações que integram o programa de emissão de ADR na Bolsa de Valores 

de Nova York. 

Como essas empresas divulgam seus resultados por meio de 

relatórios trimestrais ao público em geral, os nomes das corporações e dos 

colaboradores entrevistados foram omitidos. Por essa razão, identificamos todos 

os envolvidos de forma fictícia. O demais dados e informações obtidas a respeito 

das empresas, no entanto, são reais. 

 

3.5.1  Empresa Alfa S/A 
 

O primeiro contato com as empresas foi feito por e-mail de acordo 

com a disponibilidade e abertura nos sites das empresas. Muitas delas 

direcionavam o pesquisador para um espaço chamado: “Fale com a empresa X”. 

A maioria das empresas que não responderam ao pedido do pesquisador 

continha esse perfil de acesso.  

A primeira resposta positiva chegou um mês depois da consulta, em 

11 de março de 2015, com o seguinte texto enviado pela empresa Alfa S/A:  

 

Caro Sr. Mauricio, boa tarde,  
Agradecemos o seu interesse pela Alfa S/A e nos colocamos à 
disposição para ajudar na sua pesquisa. Por favor, entrar em contato 
para saber quais serão as sua demandas. 
Paulo Machado de Carvalho.  

 

Duas horas depois, o pesquisador manteve contato com Elaine, da 

área de Controladoria Financeira, que pediu um tempo para se organizar melhor 

para a reunião e, no dia seguinte (12 de março de 2015), retornou a ligação:  

 
Bom dia Sr. Mauricio, aqui é a Elaine da empresa Alfa S/A. Gostaria de 
saber se o Sr. tem agenda para o dia 18 de março de 2015 para 
iniciarmos os trabalhos.  
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A reunião foi agendada para 10h de 18 de março de 2015, em São 

Paulo, com a presença de um profissional do departamento jurídico da empresa 

(Tiago). Na ocasião, foi apresentado o escopo do estudo, seus objetivos e os 

prazos a serem cumpridos.   

Em 20 de março de 2015 foi confirmada a participação da empresa 

Alfa neste estudo, passando a ser o foco da investigação.  

As análises e entrevistas foram feitas durante os meses de março e 

abril de 2015. Ocorreram sete reuniões, duas presenciais e cinco por telefone, em 

dias e horários estipulados, de acordo com a disponibilidade dos envolvidos, 

conforme a agenda abaixo:  

 

1.   23-03-15, em São Paulo, às 10h   Presencial 

2.   24-03-15, em São Paulo, às 14h30 Telefone 

3.   27-03-15, em São Paulo, às 8h   Telefone 

4.   08-04-15, em São Paulo, às 11h  Telefone 

5.   11-04-15, em São Paulo, às 13h  Telefone 

6.   14-04-15, em São Paulo, às 13h  Telefone 

7.   24-04-15, em São Paulo, às 13h          Presencial 

 

As reuniões presenciais duravam 2h30, em média; por telefone, no 

máximo 1h, ainda que posteriormente tenham sido feitos vários telefonemas para 

esclarecer dúvidas pendentes.  

Nas reuniões presenciais foram apresentados documentos para 

comprovar os depoimentos; algumas pessoas citadas na reunião também foram 

entrevistadas no mesmo dia ou posteriormente, por telefone.  

 

3.5.2   Empresa Beta S/A 
 

Em razão da dificuldade de avançar no relacionamento com as 

empresas por meio dos canais usuais de comunicação, considerando o prazo 

necessário para a conclusão deste estudo, foram utilizados contatos pessoais do 

pesquisador com o intuito de facilitar esse acesso.  
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Em 20 de março de 2015, foi contatado Fábio Burque, profissional 

da área de investimentos da empresa Beta S/A, que ofereceu ajuda nesse 

sentido. Em atendimento à solicitação para colaborar com esta pesquisa, 

encaminhou o seguinte retorno:  

     

Caro Mauricio, por favor, entrar em contato com o Sr. Marcos Monteiro, 
coordenador da área contábil, amigo meu. Ele poderá te ajudar na 
questão do mestrado. Avise-me que dia virá aqui, pois gostaria de 
participar da reunião. 
Abraços 
Fábio Burque 

 

Uma reunião foi marcada presencialmente para o dia 06 de abril de 

2015, às 13h30, no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo. 

Na ocasião, foi explicado o escopo da pesquisa e os objetivos a 

serem cumpridos; ambos foram aceitos por Marcos Monteiro e Fábio Burque, que 

concordaram em colaborar com o estudo e autorizaram o início da investigação 

para o mesmo dia.    

Foram agendadas quatro reuniões (uma presencial e três por 

telefone), além de vários contatos para comprovar o discurso resgatado durante 

as conversas e esclarecer dúvidas pendentes. Segue, abaixo, o calendário das 

reuniões:  

 

1. 06-04-15, em São Paulo, às 9h30h Presencial 

2. 09-04-15, em São Paulo, às 9h30h    Telefone 

3. 16-04-15, em São Paulo, às 9h30h  Telefone 

4. 23-04-15, em São Paulo, às 11h  Telefone 

 

A primeira reunião presencial durou 3h; por telefone o limite de 

tempo das conversas era de 1h. Vários contatos posteriores foram realizados 

para esclarecer pendências e dúvidas surgidas durante a pesquisa.  

No primeiro encontro foram apresentados documentos 

comprobatórios sobre os depoimentos; além disso, algumas pessoas citadas na 

reunião foram entrevistadas no mesmo dia, ou por telefone, logo em seguida, em 

contatos previamente agendados. 
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3.5.3   Empresa Gama S/A 
 

O primeiro contato com a empresa Gama S/A foi feito por email, sem 

retorno por parte da organização. Por telefone, foi contatada Juliana França, da 

área jurídica, que facilitou o acesso à área de Relações com Investidores e 

apresentou Nicola, um dos líderes do grupo de trabalho do projeto IFRS da 

empresa, com quem foi agendada uma conversa a partir do primeiro contato, em 

07 de abril de 2015.  

Houve cinco reuniões – quatro por telefone e uma presencial – 

visando entender e analisar o processo de convergência às normas internacionais 

de contabilidade na empresa, comprovar dados e verificar documentos.   

Importante destacar que a pesquisa só pode ser realizada sem a 

aprovação da direção da empresa diante do compromisso do pesquisador de 

ocultar o nome da organização e de todos os colaboradores que cederam as 

informações. Segundo a empresa, trabalhos acadêmicos são sempre respeitados 

pela corporação, mas demoram muito para ser aprovados quando o nome da 

empresa precisa ser divulgado. Segue, abaixo, a agenda das reuniões:  

 

1.  07-04-15, em São Paulo, às 14h30 Telefone  

2.  13-04-15, em São Paulo, às 10h30 Telefone 

3.  15-04-15, em São Paulo, às 9h30   Telefone 

4.  27-04-15, em São Paulo, às 11h  Telefone  

5.  28-04-15, em São Paulo, às 17h  Presencial 

 

As quatro conversas por telefone duraram aproximadamente 2h; o 

encontro presencial, 1h. Posteriormente, foram realizados novos contatos para 

esclarecer dúvidas.  

Na reunião presencial, Nicola apresentou documentos 

comprobatórios dos depoimentos; na sequência, foi feita uma última checagem de 

todos os discursos obtidos por meio do contato telefônico.   
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3.5.4  Empresa Delta S/A 
 

Durante uma das entrevistas para esta pesquisa, obteve-se um novo 

contato para conversar com outro profissional, colaborador de uma nova empresa 

emissora de ADR: Márvio Cardoso, contador sênior da empresa Delta S/A, que 

participou plenamente do processo de convergência das normas contábeis na 

organização; o futuro entrevistado pediu um tempo para obter autorização da área 

de relações com investidores e compliance da empresa e, só então, dar 

continuidade à pesquisa.  

 Desde logo, Márvio foi informado de que o nome da empresa não 

seria revelado; em 15 de abril de 2015, retomou o contato com o pesquisador, por 

telefone, para contribuir com o estudo:  

  

Olá Maurício, tudo bom? Aqui é o Márvio da Delta. Gostaria de dizer que 
seu pedido foi aprovado. Precisamos ter sua palavra confirmando que 
não divulgará o nome da empresa e das pessoas que você entrevistará. 
Não temos motivos para esconder nada, pois somos uma empresa de 
capital aberto-misto. É só para evitar qualquer tipo de problema nessa 
época de divulgação de resultados... 

 

O compromisso foi confirmado e a primeira reunião aconteceu em 17 

de abril de 2015, às 9h. Foram cinco encontros, intercalados entre presencial e 

por telefone. As reuniões presenciais duraram 2h, em média; os telefonemas 

foram mais breves, pois tinham apenas o objetivo de resgatar discursos em 

reuniões anteriores e esclarecer dúvidas. Segue, abaixo, a agenda das reuniões:  

 

1. 17-04-15, em São Paulo, às 9h  Presencial 

2.  20-04-15, em São Paulo, às 9h  Telefone 

3.  29-04-15, em São Paulo, às 9h  Presencial 

4.  04-05-15, em São Paulo, às 9h  Telefone  

5.  05-06-15, em São Paulo, às 9h  Presencial 

 

Nos encontros presenciais, Márvio Cardoso apresentou documentos 

comprobatórios dos depoimentos; em seguida, foram checados todos os 

discursos realizados por telefone.  
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Mesmo após as reuniões, em todas as empresas selecionadas para 

compor este estudo de caso foi mantido um canal de comunicação aberto, caso 

os profissionais lembrassem algo relevante que pudesse contribuir para as 

conclusões do estudo.  

Todavia, não houve nova contribuição espontânea após o fim das 

entrevistas e da análise dos documentos, o que leva a crer que tudo o que 

poderia ser resgatado das pessoas e dos processos em relação ao tema deste 

estudo foi declarado nas reuniões. 
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4   RESULTADOS EMPÍRICOS DA PESQUISA 
 

A seguir, serão detalhados os resultados observados em cada 

empresa.  

 

4.1  Empresa Alfa S/A 
 
4.1.1  A empresa 

 

De acordo com o site da organização, a companhia Alfa S/A é uma 

controladora, de capital aberto, de um conjunto de várias empresas de 

distribuição, geração, comercialização de energia elétrica e serviços de valor 

agregado. Com mais de 100 anos de história, a Alfa S/A tornou-se uma das 

maiores empresas do setor elétrico brasileiro. Atende por volta de 20 milhões de 

consumidores e é líder no segmento de energia renovável no Brasil. Possui uma 

matriz diversificada de grandes e pequenas centrais hidrelétricas e parques 

eólicos, usinas de biomassa, térmicas a óleo combustível e, mais recentemente, a 

primeira usina solar de um importante Estado brasileiro. É líder no mercado 

nacional de distribuição com 13% de participação atendendo 570 municípios em 

quatro Estados. Sua estrutura organizacional administrativa subdivide-se em 

quatro vice-presidências: 

 

 Negócios; 

 Administração; 

 Finanças;  

 Negócios; 

 

A Contabilidade é uma das quatro diretorias subordinadas à vice-

presidência de Finanças:  

 

 Contabilidade  

 Planejamento 

 Tesouraria  

 Relações com investidores 
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A atuação da empresa está submetida à legislação do governo 

brasileiro; suas controladas também seguem as normas estabelecidas pelos 

órgãos reguladores do setor elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL).  

A empresa emite ações nas principais Bolsas de Valores do mundo 

e integra os maiores níveis de governança corporativa e de sustentabilidade em 

âmbito internacional.  

 

4.1.2  Início dos trabalhos para a conversão ao IFRS 
 

Durante a primeira reunião (23-03-15), Elaine, a entrevistada para 

esta corporação, relatou que os trabalhos para analisar o tema IFRS começaram 

com um grupo de funcionários destacados de suas áreas e funções:  

 

no primeiro trimestre de 2008 eu e mais quatro pessoas fomos 
escolhidos para compor um grupo que iria estudar as normas para 
realizar o projeto IFRS. Os pronunciamentos, em inglês, foram 
traduzidos para nos ajudar a entender melhor qual era o tamanho do 
problema. Eu falo e leio em inglês, mas o que estava escrito nas normas 
era um inglês muito técnico e pesado.  

 

Segundo ela, foram necessários alguns meses de estudo para 

analisar os 25 pronunciamentos e as 15 normas referentes à divulgação:  

  

a nossa missão, em princípio, era tentar divulgar os números de 2008 já 
em IFRS. Mas as indefinições com relação ao IFRIC12, que falava sobre 
os contratos de concessão, acabou frustrando as nossas intenções. Para 
não dar informações incertas, a Alfa S/A decidiu fazer apenas em BR e 
US GAAP.  

 
O CPC correspondente do IFRIC 12 é a ICPC 01 e o OCPC 05. 

Houve um longo período de discussões para se chegar ao entendimento exato 

sobre essa norma. 

Ulisses, uma pessoa apresentada por Elaine, que trabalha na área 

de Relações com Investidores, declarou:  

 

esse era o CPC do setor e nem os auditores estão muito certos da sua 
aplicabilidade 
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Segundo Elaine,  

 

quando foi decidido que os resultados de 2008 não sairiam em IFRS, 
tivemos uma boa ideia em relação às águas nas quais estávamos 
navegando. Nesse momento, percebemos que iríamos precisar de uma 
consultoria externa para ajudar no projeto.  

 

Além disso, houve inúmeras reuniões com os órgãos reguladores e 

pares do mercado a respeito do IFRIC 12. 

De acordo com Ulisses,  

 
na medida em que o prazo ia se esgotando e não havia uma noção 
exata do que realmente deveria ser feito, as empresas começaram a 
criar um movimento com muita força política e a atuar junto aos 
componentes do CPC. O CPC disse que entendia as questões 
envolvidas, mas que o processo de convergência não admitiria exceções 
às regras. 

 

Elaine, por sua vez, declarou:  

 

não entendi como o CPC pode aprovar conceitos que a maioria do setor 
achava que estava errado. A própria ANEEL era contrária ao IFRIC 12, 
nós não entendíamos... algumas coisas não faziam sentido, como a 
questão do intangível, por exemplo. 

 

Ulisses complementou:  

 
isso levou o órgão regulador a criar a contabilidade regulatória, até que 
houvesse uma revisão do IFRC 12 pelo CPC.  

 

Segundo o relato, os auditores estavam inseguros ao apresentar e 

transmitir seus pareceres. E a diretoria executiva, por sua vez, estava preocupada 

com o caminhar do processo. Segundo Ulisses,  

 

a situação estava complicada e empresas de rodovias e outros setores 
entraram na polêmica para discutir com a CVM. Esse grupo ganhou 
muita força com a entrada da ABDIB. Essas reuniões duram quase um 
ano.  

 

Elaine destacou que, em 2010, o mercado acompanhou os 

resultados do modelo novo e que os números da empresa não foram afetados de 

maneira significativa.  
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Para compor o grupo de entrevistados e depor sobre possíveis 

novas mudanças, foi apresentada Manuela, outra entrevistada que viria contribuir 

com o estudo por ter participado do processo de harmonização contábil na 

empresa Alfa S/A. 

Manuela falou brevemente sobre as mudanças de sistemas para a 

adaptação ao novo modelo contábil,  

 

[...] muitas coisas mudaram aqui depois do projeto IFRS [...] tivemos que 
fazer a atualização de vários sistemas. O SAP precisou ser ajustado de 
forma gradativa. Eles ainda não tinham uma versão redonda dos 
sistemas para vender. Muita coisa foi feita em planilhas eletrônicas e 
essa situação durou em bom tempo até o mercado se ajustar às novas 
regras. 
 

[...]  

 
[...] os imobilizados que viraram intangíveis deram muito trabalho, 
tínhamos uma quantidade monstruosa de ativos que precisavam ser 
reclassificados e não tínhamos sistema para esse trabalho. Tivemos que 
dar soluções caseiras para que os números saíssem certos. 

 

Na opinião dos entrevistados, não ficou muito claro como deveriam 

proceder ao final de uma concessão com relação ao valor da indenização. A 

dúvida girou em torno de como seria feita a indenização. Não era possível saber 

qual valor deveria ser utilizado (valor de reposição, custo corrigido ou custo 

contábil). Na realidade, uma boa parte dessas dúvidas vinham da falta de 

compreensão de que o IFRS era baseado em princípios e não em regras. Elaine 

complementa:  

todos nós trabalhamos muito, foi uma situação muito diferente do que 
estávamos acostumados. As coisas voltaram ao normal só no segundo 
semestre de 2011. 

 

Segundo Ulisses,  

 
foi um trabalho muito grande a reclassificação de todos os itens de 
imobilizado, mas quando olhamos nas demonstrações financeiras, 
verificamos que não foi uma informação tão relevante para os acionistas.  
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4.1.3   Adaptações, mudanças técnicas e humanas ocorridas na empresa 
 

Alinhadas com o objetivo geral desse estudo, vamos apresentar a 

seguir as adaptações contábeis mais relevantes realizadas pela empresa Alfa 

S/A, segundo a percepção dos entrevistados, cujos dados foram comprovados 

pelo pesquisador, sempre que possível.  

De acordo com as notas explicativas da empresa Alfa S/A a respeito 

das informações financeiras relativas ao ano de 2010, os principais ajustes foram 

os seguintes: 

 

 Benefícios a empregados – A companhia optou por reconhecer todos os 

ganhos atuariais acumulados em 1º de janeiro de 2009. O ajuste de R$ 

294.939 (R$ 194.660 líquido dos efeitos fiscais) corresponde ao registro da 

perda atuarial acumulada existente na data de transição, de acordo com o 

CPC 37, para todos os planos de benefícios de algumas controladas. 

 

 Baixa do deságio – De acordo com o CPC 15 “Contribuição de Negócios”, 

o deságio registrado de acordo com as práticas contábeis anteriores deve 

ser baixado na data de transição para práticas contábeis internacionais. Na 

linha de investimentos foram ajustados R$ 12.828 (R$ 8.466 líquido dos 

efeitos fiscais), referentes à baixa contra os lucros acumulados no balanço 

patrimonial de abertura na data de transição. 

 

 Garantias fornecidas – De acordo com as práticas contábeis adotadas até 

31 de dezembro de 2008, não havia nenhum pronunciamento específico 

referente às exigências da contabilização de garantias; portanto, a emissão 

de garantias não era registrada nas demonstrações financeiras. Com a 

adoção dos pronunciamentos que tratam do reconhecimento, da 

mensuração, da apresentação e da evidenciação de instrumentos 

financeiros (CPC38, CPC 39, e CPC 40) a partir de 1º de janeiro de 2009, a 

companhia passou a registrar as garantias superiores a sua participação 

nos empreendimentos. 
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Sobre esse aspecto, Elaine relata: 

 

a empresa foi questionada por muito investidores sobre os ajustes feitos 
para atender à convergência ao IFRS, principalmente em relação ao 
cálculo de dividendos relativos ao 2º semestre de 2010. 

 

Assim se manifestou em nota explicativa divulgada em 2010: 

 

 Dividendo e juros sobre capital próprio – De acordo com as práticas já 

adotadas, o saldo da conta ‘lucros acumulados’ deveria ter uma destinação 

ao término do exercício. A parcela correspondente à destinação de 

dividendos era provisionada de acordo com a proposta da administração, 

mesmo estando sujeita à aprovação pela AGO. De acordo com as práticas 

contábeis atuais (descritas na nota 3.9), a parcela que excede o dividendo 

mínimo obrigatório só será provisionada após a aprovação em AGO, 

momento pelo qual passa a atender aos critérios de obrigação 

determinados pelo CPC 25. O ajuste reflete a reversão da provisão para 

dividendo a pagar adicional ao mínimo obrigatório ainda não aprovado em 

assembleia.  

 

Alguns laudos técnicos foram necessários para a comprovação de 

valores. Um deles foi a base de remuneração regulatória (BRR), comparada com 

o valor contábil. Esse cálculo é baseado na Revisão Tarifária Periódica (RTP) 

feita pela ANEEL. 

Outro ponto a ser observado como uma mudança relevante é a 

contabilização dos ativos e passivos regulatórios das empresas distribuidoras. 

Esses valores, de acordo com as novas práticas contábeis, foram baixados. Estão 

diretamente ligados ao custo de energia vendida e são dependentes da oscilação 

da cotação do dólar. O valor pago é estipulado pela ANEEL por meio da tarifa 

paga pelos consumidores de energia. Observa Elaine que,  

  

se o dólar subir, haverá um ativo regulatório, e se o dólar cair haverá um 
passivo regulatório. Ambos serão pagos ou recebidos em momento 
futuro.  
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A nota explicativa da demonstração financeira de 2010 cita a 

reversão de ativos e os passivos regulatórios.  

As concessionárias de energia elétrica tinham, até 31 de dezembro 

de 2008, saldos de ativos regulatórios referentes a pagamentos antecipados feitos 

pela concessionária relativos ao aumento dos custos de aquisição de energia 

elétrica e de gastos com encargos do sistema, dentre outros, recebidos por meio 

do aumento da tarifa concedida pelo órgão regulador nos exercícios seguintes. 

Possuíam, também, saldos de passivos regulatórios relativos à redução desses 

custos não gerenciáveis que deveria ser devolvido aos consumidores por meio da 

diminuição no valor da tarifa. De acordo com as novas práticas, estes ativos e 

passivos regulatórios não podem ser registrados, uma vez que não atendem a 

definição de ativos e passivos conforme previsto na Estrutura Conceitual para a 

Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis. O ajuste registrado 

desta natureza refere-se à reversão dos saldos dos ativos e passivos regulatórios 

nas controladas de distribuição. Elaine observa que,  

 
isso tudo foi revertido agora em 2014 com a deliberação 739 da CVM 
que autoriza novamente a contabilização correta desses valores. 

 

Em 2014, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) orientou as 

empresas por meio da Deliberação nº732 afirmando que poderiam voltar a 

contabilizar seus ativos e passivos regulatórios nos balanços como receitas 

futuras a partir de 1º de janeiro de 2014. 

Com relação às mudanças internas ocorridas na corporação, 

observou-se que ocorreram na medida em que o processo de harmonização ia 

integrando o fluxo das diversas áreas da empresa. 

Muitos grupos de trabalho foram organizados para disseminar os 

novos conceitos e comportamentos esperados no futuro. De acordo com Elaine,  

 
alguns covenants precisaram ser reavaliados com nossos parceiros e 
clientes. Com a antiga obrigatoriedade tivemos que renegociar alguns 
convenants com os bancos, mas, depois, retornou tudo ao OCPC 08.  

 

Novos colaboradores foram contratados para substituir os 

funcionários que se dedicavam integralmente ao projeto IFRS. 
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O conselho de administração precisou conhecer mais sobre 

contabilidade; nesse momento, o projeto IFRS foi de grande ajuda, o que se 

observa ainda hoje nesse quesito.  Segundo Elaine,  

 
o grupo formado para participar do projeto IFRS ainda dá assessoria 
interna em relação ao tema. Viramos especialista no assunto.  

 

Com relação à redução do custo de capital esperado a partir da 

implementação das novas normas contábeis, não foi observado qualquer 

resultado relevante. Na avaliação de Elaine, a redução foi zero. E finaliza:   

 

nunca se falou tanto em contabilidade como estamos falando agora; o 
departamento é sempre consultado em relação a inúmeros aspectos e 
diversos temas. O IFRS trouxe uma nova vida para os profissionais de 
contabilidade, mas também trouxe muito mais trabalho.  

 
 
4.2  A empresa Beta S/A 
 
4.2.1  A empresa 

 

De acordo com o site da empresa, o Grupo Beta S/A é a maior 

instituição financeira do mundo em lucros e a oitava em capitalização de mercado. 

 Em 2009, o lucro líquido ordinário atingiu 8,9 bilhões de euros, 1% a 

mais em relação ao ano anterior; foram distribuídos mais de 4,9 bilhões de euros 

em dividendos a seus acionistas. Com mais de 150 anos de atuação, o Grupo 

Beta S/A com sede na Europa, está entre as maiores instituições financeiras do 

mundo por capitalização em bolsa de valores. A organização atua em diversos 

países e possui uma grande diversificação geográfica; são 14.679 agências, 

cerca de 191 mil funcionários, mais de 100 milhões de clientes, 3 milhões de 

acionistas e um volume de recursos administrados de aproximadamente 1.986 

bilhões de dólares.  

A contabilidade está subordinada à vice-presidência financeira e o 

contador tem acesso direto aos conselhos de administração, à auditoria e à 

presidência da empresa. 
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4.2.2  O início dos trabalhos para a conversão ao IFRS  
 

Por ser uma empresa pertencente a um conglomerado europeu, o 

primeiro contato com o IFRS realizado pela Beta S/A foi em 2005, data limite para 

as empresas europeias migrarem para o novo padrão internacional de 

contabilidade.  

Marcos, um dos entrevistados sobre as transformações nesta 

empresa, está no banco há 15 anos e há 10 na contabilidade:  

 
eu já fui transferido para a contabilidade para fazer parte de um gerência 
que iria cuidar desse tema.  

 

Inicialmente, a empresa Beta S/A não fazia as contabilizações em 

IFRS, apenas encaminhava os dados consolidados para a matriz, conforme 

explica o entrevistado: 

 
todos as demonstrações eram feitam em BR GAAP; os consolidados 
passaram a ser elaborados também em IFRS. 

 

A empresa Beta S/A, por uma questão estratégica, deu entrada para 

lançar uma oferta pública na Bolsa de Valores de Nova York, em 2009. Segundo 

Marcos,  

isso nos obrigou a fazer as demonstrações financeiras em US GAAP 
também. E passamos a fazer algumas modificações na empresa como 
um todo. Naquele momento, já éramos subordinados às leis da SEC, e 
em consequência, a Lei SOX exigia alguns ajustes na Beta. 

 

Naquela época, havia duas contabilidades que ainda não estavam 

harmonizadas, visto que o grupo tinha adquirido recentemente uma empresa 

concorrente:  

isso foi um inferno; os critérios da matriz não nos davam muita 
flexibilidade para construir um US GAAP que não era muito adaptável 
sobre conceitos de essência.  

 

A empresa acabou se beneficiando com o lançamento de ADR. Para 

que uma empresa possa fazer um Inicial Public Offering (IPO), uma oferta pública 

de ações em inglês, deve seguir critério exigidos pela SEC, cuja grande maioria 

está em harmonia com as exigências das normas internacionais de contabilidade. 

Segundo Marcos,  



58 

 

 

 

 

as coisas aconteceram todas ao mesmo tempo, mas nossa prioridade 
era o IPO.  

 

Foram criados comitês para atender ao IPO e ao IFRS. Marco 

explica que,  

uma área inteira de compliance foi reestruturada e pessoas 
especializadas neste assunto foram contratadas.  

 

Quando perguntado se houve mudanças na estrutura de comando 

da empresa, a resposta foi negativa. 

De acordo com Marcos, o contador passou a ser mais requisitado 

para assuntos não diretamente relacionados à contabilidade:  

 

tudo o que se faz na empresa agora exige do profissional saber se está 
alinhado às normas. 

 

4.2.2.1 Áreas mais afetadas 
 

Muitas áreas da Beta S/A foram afetadas e ainda estão se ajustando 

para uma convergência total, sem previsão de data. Mas a empresa já divulga 

seus números em duas versões: o BR GAAP e o IFRS. 

As áreas mais afetadas durante o processo de convergência 

contábil, nesse caso, voluntária, de acordo com Marcos, foram os departamentos 

legal, financeiro, banco de atacado e contábil.   

 

4.2.3  Adaptações, mudanças técnicas e humanas ocorridas na empresa 
 

Em uma das reuniões, Marcos apresentou para colaborar com este 

estudo um profissional da área de relação com os investidores que participou 

integralmente do processo de IPO e ainda está envolvido com o processo de 

harmonização contábil voluntário, como é chamado dentro da empresa. Sérgio 

veio para a Beta S/A por ocasião da compra de um concorrente, há alguns anos, 

e observou:  

Muitas coisas mudaram na Beta, mas na minha área o perfil de 
questionamentos dos investidores foi uma coisa muito diferente. Quando 
atendemos um investidor, não importa o tamanho, tenho a impressão de 
que estou falando com um contador. Parece que todos aprenderam 
contabilidade e análise financeira da noite para o dia. Eu sou formado 
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em administração e tive que fazer um reforço em contabilidade financeira 
já nas regras novas para atender melhor aos acionistas.  

 

Segundo Marcos, a presença do contador já não é uma surpresa 

nas reuniões de assuntos estratégicos da empresa.  

Esta, por sua vez, não percebeu uma redução de custo de capital 

com a adoção os IFRS, mas uma maior facilidade de captação no que tange à 

burocracia. Sérgio relata que, 

 
A Beta S/A fez o lançamento do IPO no meio da crise do suprime e, 
diferentemente do que todos pensavam, foi um sucesso. O mercado 
americano estava procurando papéis seguros para comprar e a Beta 
estava redondinha com os protocolos exigidos. Informamos os números 
da empresa em todos os formatos possíveis. Estávamos preparados.  

 

Com relação aos ajustes em tecnologia, Marcos esclareceu:  

  

a matriz já estava em harmonia com o IFRS e os nossos sistemas 
contábeis são subordinados aos da matriz. Tudo o que foi feito na 
Europa, em 2005, ao menos uma boa parte foi replicada aqui no Brasil. 
Mas grandes novos ajustes foram feitos também. Ainda temos que fazer 
o BR GAAP para o Banco Central. Nada foi comprado fora, tudo foi 
desenvolvido dentro da empresa. 

 

4.3   A empresa Gama S/A 
 
4.3.1   A empresa 

 

De acordo com o site da empresa, a Gama S/A é uma corporação 

aberta. Em conjunto com empresas coligadas e controladas, atua no Brasil e no 

exterior, na atividade financeira em todas as modalidades por meio de suas 

carteiras comercial, de investimento, de crédito imobiliário, de crédito, 

financiamento e investimento e de arrendamento mercantil, inclusive de 

operações de câmbio e atividades complementares. Entre estas últimas, 

destacam-se as de seguros, previdência privada, capitalização, corretagem de 

títulos e valores mobiliários e administração de cartões de crédito, consórcios, 

fundos de investimentos e carteiras administradas.   

A empresa detém diversos produtos e serviços bancários e uma 

base diversificada de pessoas físicas e jurídicas, correntistas e não correntistas. 

São cerca de 32.986 pontos de atendimento distribuídos pelo Brasil e pelo 
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exterior, por meio de 4.196 agências, 874 postos de atendimento e mais de 

27.916 facilidades eletrônicas. 

A Gama S/A está presente em 18 países, além do Brasil, em 

atividades comercial e de operações de clientes institucionais, empresas de 

investimentos, atacado e private banking. Sete desses países estão na América 

Latina, considerada a prioridade para a expansão internacional da empresa. Sua 

atuação abrange também as Américas do Norte e Central, a Europa, a Ásia e o 

Oriente Médio.  

No final de 2014, contava com 93.200 colaboradores e mais de 7mil 

atuando em unidades no exterior. 

 

4.3.2  O início dos trabalhos para a conversão ao IFRS 
 

Desde 2002, a empresa Gama S/A tem ações na BMF&Bovespa no 

Brasil e na NYSE Bolsa de Valores de Nova York pelo programa de ADR. Em 

razão desta última, está subordinada às leis dos Estados Unidos que, no mercado 

de capitas é regulamentada pela SEC. 

Durante a entrevista, Nicola explicou que  

 

a empresa Delta tem em seu DNA a intenção de ser reconhecida 
internacionalmente. Esse processo começou mais intensamente com o 
registro na Bolsa de Valores de Nova York, o lançamento do ADR. No 
começo foi muito complicado...a área de contabilidade não tinha muita 
experiência em fazer o balanço nos padrões americanos, mas com muito 
trabalho e treinamento, fomos em frente. 

 

Nos últimos anos, a empresa adquiriu muitas concorrentes incluindo 

estatais que participavam de programas de privatização incentivadas pelo 

governo brasileiro. Nicola observa também que  

 
as aquisições fortaleceram a presença da empresa Gama S/A no 
mercado, e para cada uma delas foi necessário ajustar a nossa estrutura 
de negócios e controle. 

 

Com a adesão ao mercado americano, a Gama S/A começou a se 

familiarizar com as demandas internacionais, o que serviu como base para, em 

2005, se preparar para aderir às normas internacionais que chegavam ao Brasil. 
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A necessidade de atender às normas da Lei SOX e fazer balanço de acordo com 

o FASB acabou ajudando a Gama S/A a preparar-se para o IFRS. 

Em 2004, a diretoria executiva da empresa passou por um 

treinamento de “melhoria contínua”, um projeto estratégico operacional visando 

preparar a empresa para o futuro com o objetivo de alinhar a cultura da empresa 

entre todos os colaboradores do grupo. O trabalho começou envolvendo os 

profissionais do alto escalão da organização. Com a ajuda de uma empresa 

especializada no tema, o projeto para os executivos durou dois anos e, segundo 

Nicola,  

muita coisa começou a mudar com a ideia de melhoria contínua. Os 
diretores executivos começaram a olhar mais os processos da empresa, 
era até estranho... 

 

Até 2009, a empresa fazia três tipos de demonstrações financeiras: 

em BR GAAP, US GAAP e gerencial. Após a autorização da SEC, passou a 

realizar BR GAAP para o banco central e IFRS para o mercado. Nicola relembra 

que,  

Já na fase de IFRS, foram feitas algumas alocações para atender a essa 
nova exigência. Uma equipe foi deslocada somente para tratar do IFRS 
enquanto ou outros tocavam o dia a dia do setor. 

 

Os colaboradores responsáveis pela confecção dos números da 

empresa aos órgãos reguladores informaram que o volume de trabalho diminuiu 

bastante depois que a SEC passou a aceitar o formato IFRS. 

 

4.3.3 Adaptações, mudanças técnicas e humanas ocorridas na empresa 
 

A Gama S/A se antecipou às necessidades que poderiam aparecer 

no futuro; uma das medidas nesse sentido foi a criação, em 2006, de uma 

diretoria específica. Segundo Nicola,  

 
foi criada uma diretoria para a contabilidade internacional. Dentro da 
empresa isso é muito expressivo do ponto de vista político. Com a 
criação dessa diretoria, não restou dúvida de que a Gama S/A estava 
muito preocupada com a questão das exigências internacionais.   

 

Em uma segunda fase, foi criada uma outra diretoria, que respondia 

diretamente ao presidente cuja função principal era disseminar, com o apoio dos 
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diretores executivos, uma nova cultura para a empresa: a cultura da performance. 

O objetivo era chamar a atenção dos funcionários para melhorar seus processos 

e controles internos com base em dois aspectos: o cultural e o operacional:  

 

Foram selecionados quase 300 funcionários para elaborar projetos de 
melhorias contínuas em outras áreas, por um período de um ano. 
Passado esse período, o colaborador voltava para a sua área de origem 
e virava líder em melhoria contínua. [...] Foi um período muito bom, a 
Gama S/A melhorou muito os fluxos internos e ganhou muita escala nos 
seus processos. 

 

Várias adaptações foram realizadas nos sistemas que geravam as 

demonstrações contábeis. O Banco Central ainda obriga as instituições 

financeiras a entregá-las em BR GAAP. Para isso, a Gama S/A precisou adaptar 

seus sistemas para gerar as demonstrações nos dois modelos. Nicola explica que  

 
essa resistência do Banco Central acaba gerando mais custos para as 
empresas. Atualmente, nosso custo para a divulgação dos números gira 
em torno de R$ 2.5 milhões, fora o trabalho. Como se não bastasse, no 
ano passado o BC nos obrigou a fazer mais um formato de balanço, 
chamado de prudencial...  

 

O balanço prudencial tem como base a BR GAAP, mas altera a 

forma de consolidar as informações das subsidiárias. O Banco Central brasileiro 

pretende, a partir dessas informações, ter uma visão melhor dos bancos sob as 

normas do Basileia 3. 

Conforme Edson Arisa, da PWC Brasil, o padrão contábil utilizado 

pelo Banco Central não é visto no mercado como um sistema inferior. Ao 

contrário, as regras brasileiras são consideradas mais conservadoras se 

comparadas as do IFRS, baseado em princípios gerais. Segundo ele, o BC é um 

regulador prudencial, com foco na solidez do sistema. Para Nicola,  

 
a classificação na qualidade do crédito é uma diferença considerável 
entre BR GAAP e IFRS. No BR GAAP a provisão para devedores 
duvidosos revela perdas esperadas e no IFRS devem ser provisionadas 
as perdas incorridas. 

 

Outras diferenças surgem nos números dos créditos tributários e nos 

ativos intangíveis, segundo aponta Nicola:  
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o resultado da Gama S/A em IFRS é em torno de R$ 460 milhões a mais 
do que o balanço em BR GAAP. A diferença está na provisão de R$ 290 
milhões a menos nos padrões internacionais. Temos uma contabilização 
de R$ 3.4 bilhões a mais no padrão do Banco Central. 

 

4.4  A empresa Delta S/A 
 
4.4.1  A empresa 

 

De acordo com o site da empresa, a Delta S/A é uma corporação de 

economia mista responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de 

esgotos de 364 municípios de um Estado brasileiro. É uma das maiores empresas 

de saneamento do mundo em população atendida. São 28,4 milhões de pessoas 

abastecidas com água e 22,4 milhões com coleta de esgotos. Em parceria com 

empresas privadas, a companhia também atua em outros quatro municípios, além 

de realizar serviços de consultoria na América Central. Além dos serviços de 

saneamento básico, a Delta S/A está habilitada a atuar nos mercados de 

drenagem, serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e de energia. 

Para oferecer serviços com boa qualidade, mantém uma gigantesca 

estrutura: nos últimos 5 anos, investiu cerca de R$ 13,1 bilhões. Para o período 

entre 2015 e 2019, planeja investir mais R$ 13,5 bilhões para avançar no 

cumprimento do seu compromisso com a universalização, sustentável e 

responsável, dos serviços de água e esgoto na sua área de atuação, até o ano de 

2020. 

Em 2002, a companhia passou a integrar o Novo Mercado da 

BM&FBovespa, segmento de listagem no Brasil que possui os mais rígidos 

requisitos de governança corporativa. No mesmo ano, obteve registro junto à 

Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos e as ações 

ordinárias passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, a 

NYSE, na forma de American Depositary Receipts – Level III (ADRs). Em  2007, a 

Delta S/A passou a integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da 

BM&FBovespa, o que reflete o alto grau de comprometimento com o meio 

ambiente sustentável e com as práticas de cunho social.  
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4.4.2   Início dos trabalhos para a conversão ao IFRS 
 

De acordo com Márvio,  

 
o início das movimentações com relação ao IFRS ocorreu logo depois da 
Lei nº11.638. Imediatamente foi escolhido um grupo de trabalho para 
estudar e entender como esse processo ocorreria.   

  

A Lei nº11.638, sancionada pelo governo federal brasileiro no final 

de 2007, altera a antiga Lei das Sociedades por Ações, de 1976, e determina que 

todas as empresas brasileiras de capital aberto deverão apresentar seus 

demonstrativos financeiros elaborados segundo a norma internacional de 

contabilidade, a IFRS. (PWC, 2015).  

Márvio lembra que foram feitas várias reuniões para definir um plano 

de ação que, inicialmente, envolvia muitos participantes, mas ao final, resumiu-se 

àqueles que deveriam mesmo integrar a atividade.  

A empresa ingressou no programa de emissão na Bolsa de Valores 

de Nova York em 2002; quando promulgada a Lei nº11.638/07, já atendia às 

exigências da  Lei SOX por meio do policiamento da SEC. 

Na segunda reunião para a elaboração deste estudo, Márvio 

apresentou Larissa, outra participante do grupo de estudos que integrou o Comitê 

IFRS ainda existente no departamento contábil da empresa até o momento. 

Segundo Larissa, 

a diretoria executiva contratou um especialista em IFRS para dar suporte 
ao nosso projeto de IFRS. Na medida em que as coisas ficaram mais 
claras, percebemos que era um caminho sem volta. O IFRS veio para 
ficar. [...] Foi um momento de muito desenvolvimento profissional. Nunca 
estudei tanto sobre contabilidade na minha vida.  

 

Para Marcos,  

 
No começo, foi difícil fazer as divulgações em três parâmetros, BR 
GAAP, US GAAP e IFRS; havia ainda um fiscal e um gerencial de 
quebra para ajudar.   

 

A empresa optou por adotar em 2010 a conversão total ao IFRS, 

data-limite dada pela lei às corporações de capital aberto listadas em Bolsa de 

Valores.  
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4.4.3   Adaptações, mudanças técnicas e humanas ocorridas na empresa 
 

Segundo Larissa,  

 

a primeira mudança foi a criação de um grupo para trabalhar com foco 
no tema. Tive que passar meu trabalho para um outro profissional que 
veio de uma área diferente para me substituir. Não poderia simplesmente 
sair para resolver um problema e criar outro. 

 

Nesse aspecto, Márvio complementou:  

   

nossos diretores e gerentes fizeram wokshops promovidos pela auditoria 
para ficarem alinhados com o IFRS. A mesma coisa aconteceu para 
entender mais sobre a Lei SOX. Ser emissor de ADR ajudou bastante 
neste processo de adaptação.  

 

Uma empresa que participa do programa de emissão de ADR na 

Bolsa de Valores de Nova York, por definição, já se submete a regras rígidas de 

governança corporativa.  Na harmonização contábil com as normas internacionais 

de contabilidade existem muitas recomendações e exigências que recaem sobre 

os administradores das empresas de capital aberto. 

Por ser uma concessionária para a empresa, foi necessário atentar 

para o IFRC12 de que, segundo Larissa, era o CPC da empresa. Márvio 

acrescentou que 

o IFRC 12 é uma interpretação que aborda empresas cujo objetivo é 
prestar serviços públicos por meio de contratos de concessão. As contas 
com maiores alteração trazidas pelo IFRC 12 na Delta S/A foram o ativo 
imobilizado, o ativo intangível e a conta de reserva de reavaliação. 

 

Além disso, relatou que o correspondente do IFRIC 12 é o OCPC 05 

e o ICPC01 aqui no Brasil:  

 
 
A Delta S/A tinha 90% dos seus ativos no imobilizado, agora só tem 
10%.Tivemos um trabalho muito grande para reclassificar um 
enormidade de ativos. Foi um trabalho que durou meses...  

 

Em 2008, o consultor contratado vindo de uma empresa de auditoria 

externa substituiu o contador interno e assumiu integralmente a área. A partir do 

conhecimento trazido por ele, a empresa passou por uma fase mais tranquila, 
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além de alguns funcionários terem sido enviados ao exterior para um treinamento 

mais específico:  

o novo contador deu muitos treinamentos em todos os níveis da empresa 
e promoveu debates sobre o tema com os analistas e os investidores. 

 

De acordo com Márvio, parece não ter havido uma queda no custo 

de capital, mas as informações ficaram mais justas e alinhadas com o restante do 

setor. Houve uma redução de trabalho quando a SEC passou a aceitar o IFRS 

para depósito e observou-se, por meio da área de relações com os investidores, 

uma demanda maior por parte dos interessados nos números da empresa. Para 

Larissa,  

O lado bom de todo esse processo é que todos passaram a falar 
fundamentados na mesma base e agora entendem do que estamos 
falando. Até os engenheiros precisaram aprender um pouco de 
contabilidade.   
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho teve por objetivo observar quais foram as adaptações 

das empresas emissoras de ADR no processo de harmonização das normas 

contábeis internacionais, IFRS. 

Para alcançar o objetivo desta dissertação foi realizada uma 

pesquisa de cunho exploratório a partir do estudo de casos múltiplos com a 

análise qualitativa dos resultados. 

Foram analisadas quatro corporações de grande porte, participantes 

do programa de emissão ADR na Bolsa de Valores de Nova York, com 

significativa expressão nos respectivos setores de atuação.   

O estudo revelou que todas as empresas tiveram adaptações 

relevantes nos seus processos, controles e estrutura de poder. 

Por serem emissoras de ADR, já estavam em conformidade com as 

exigências impostas pela SEC. Os comitês de auditoria ou fiscal já compunham a 

estrutura das empresas. 

Observou-se que mesmo com todos os procedimentos necessários  

já implementados, essas empresas ainda divulgavam as suas demonstrações 

financeiras em vários modelos, entre eles, o Fiscal, o US GAAP, o BR GAAP 

regulatória e prudencial. 

A maneira de analisar os números das empresas passou a mudar 

com a promulgação da Lei nº11.638/07, que informou às empresas de capital 

aberto que teriam até 2010 para adotar totalmente as normas internacionais de 

contabilidade, ajustando seus balanços, controles e políticas de governança 

corporativa. 

Para atender às normas estabelecidas, as empresas fizeram muitos 

ajustes pontuais visando o melhor procedimento.   

Todas as empresas analisadas criaram grupos de trabalho para, em 

primeiro lugar, entender e descobrir em quais CPCs estariam subordinados. Os 

colaboradores foram apartados de suas áreas de origem e saíram de suas 

atividades por mais de um ano. Alguns não retornaram para suas áreas de 

origem, por se tornarem especialista em IFRS, e foram promovidos para outras 

áreas relacionadas à treinamento e consultoria. 
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Observou-se que as atitudes das empresas – ao se organizarem 

para atender às normas internacionais – provocou um aquecimento na procura de 

novos talentos para as empresas. Devido à falta de mão de obra especializada, 

alguns consultores foram contratados como colaboradores nas empresas nas 

quais estavam prestando serviços. 

Percebeu-se que o mercado de consultoria em IFRS se beneficiou 

com a falta de especialistas para contratação.  

Atualmente as universidades estão correndo contra o tempo para 

atualizar suas grades de ensino e formar contadores especialistas na nova 

contabilidade. 

Os colaboradores das organizações estão falando mais de 

contabilidade e os contadores passaram a participar de reuniões estratégicas, 

estão mais próximos do comitê de administração, o que os tornam politicamente 

mais fortes.  

Com a criação dos comitês fiscais e a impossibilidade das empresas 

de auditoria de prestar outro tipo de serviço nas empresas auditadas, percebeu-se 

mais transparência nos resultados das empresas. 

Com a solução dada pela ANEEL para o retorno da contabilização 

dos ativos e passivos regulatórios nas empresas concessionárias de serviços 

públicos, percebeu-se que os órgãos reguladores estão dispostos a ajudar no 

fortalecimento das garantias, dando base legal para a CVM aprovar mudanças 

nas formas de contabilização sem precisar competir com o IASB. 

Os entrevistados declararam que os números em IFRS estão mais 

leves e que foi criada uma base de comparação mais justa; já os investidores 

podem analisar e decidir a compra e a venda em um contexto diferente. 

Foram analisadas mudanças e adaptações possíveis, conforme 

apontado pelo estudo de Shirley (1974), que podem ocorrer em quatro pontos 

principais: estratégicos, tecnológicos, estruturais e comportamentais. 

Na questão estratégica das empresas, o estudo não constatou 

mudanças significativas que pudessem afetar os negócios em curso. Os 

entrevistados não perceberam mudanças de foco da alta administração 

impactados pela harmonização contábil. 
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Na área tecnológica também ocorreram muitas mudanças e 

adaptações. Todas as empresas ajustaram seus sistemas ou contrataram 

módulos que atendessem às demandas contábeis.  

No aspecto estrutural de comando, verificou-se que em todas as 

empresas pesquisadas o contador assumiu um posicionamento melhor, passou a 

ser mais questionado e amplamente solicitado. Frequentemente é convocado 

para reuniões de perfil estratégico. Além disso, novas áreas foram criadas para 

atender às novas exigências de governança corporativa. Percebeu-se, também, 

menor dependência do departamento jurídico nos assuntos contábeis.  

Quanto à análise comportamental das empresas, notou-se uma 

preocupação maior com os resultados e os impactos gerados por cada área. A 

alta direção precisa conhecer muito mais a respeito de contabilidade, e o 

contador, ampliar consideravelmente seu conhecimento sobre os negócios da 

empresa. Em geral, as empresas falam mais dos resultados e de contabilidade. 

Segundo os entrevistados, não é mais possível executar seus trabalhos sem 

saber dos impactos que gerarão nos registros das empresas. 

Por fim, observou-se neste estudo a adequação das palavras de 

Sérgio de Iudícibus ao afirmar: “A contabilidade passou a ser da empresa e não 

mais só do Contador”. (IUDÍCIBUS, 2010).  
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