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Visão geral 
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ü  Marcos recentes da evolução da normatização contábil internacional 
ü  O processo de migração para as IFRS/CPC 
ü  Dificuldades práticas encontradas pelas empresas 
ü  Benefícios da documentação de políticas contábeis 
ü  Pronunciamentos recentes do regulador (CVM) 
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Marcos recentes da evolução da normatização 
contábil internacional 
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IFRS/CPC 
adotados no 
Brasil 

2010   

IASB conclui 
a “plataforma 
estável” 

2004   

IFRS 
adotados na 
comunidade 
europeia 

2005   

Lei 11.638/07 
 
SEC passa a 
aceitar que 
FPI’s 
arquivassem 
IFRS como 
demonstraçõe
s financeiras 
primárias 

2007   
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O processo de migração para as IFRS/CPC 
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2008 

Balanços de 
abertura 

Esforço para 
aderir as normas 

2010   

E depois? 

DIFICULDADE EM EMBUTIR O MINDSET DAS IFRS/CPC NAS 
DIVERSAS ROTINAS DAS COMPANHIAS 

Primeiras 
DFs 
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Dificuldades práticas encontradas pelas empresas 
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Embutir a mudança para IFRS/CPC na rotina das Companhias 
ü  Mão de obra qualificada não é abundante 
ü  Manter atualização dos ajustes anuais (anual improvements) 
ü  Manter atualização frente as novas normas e interpretações 
ü  Transmitir conceitos para outros departamentos relevantes para a 

geração da informação contábil, como: 
•  Jurídico 
•  Tesouraria 
•  Contratos 
•  Engenharia 

ü  Instrumentos financeiros 
ü  Arrendamentos embutidos 
ü  Derivativos embutidos 
ü  Combinações de negócios 
ü  Moeda funcional 
ü  (...) 
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Os benefícios da documentação de políticas 
contábeis 
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Pronunciamentos recentes do regulador (CVM) 
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OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 01/2013 
 
A CVM destacou a necessidade da documentação das políticas contábeis 
adotadas por cada entidade, em manuais internos de contabilidade. 

Novo ambiente orientado por princípios (“principles-oriented”), com a 
prevalência da substância econômica das transações, em detrimento da 
cultura estabelecida por um ambiente orientado com regras (“rules-
oriented”). 

A orientação decorre de reflexão da CVM sobre os primeiros dois exercícios 
com demonstrações financeiras “full” IFRS. 
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Perguntas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
christiano.santos@br.pwc.com 

Slide 8 
2014 XII Encontro Nacional da Comunidade SCA 


