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Implementação 

•  Implementação de novos processos e 
controles para assegurar registro 
correto das operações 

•  Atualização / implementação de 
sistemas contábeis para assegurar a 
captura de informações relevantes 
para a preparação dos relatórios 
financeiros 

•  Realizar procedimentos de testes para 
cálculos e informações sistêmicas, 
antes da adoção de fato 

•  Atualização de políticas contábeis 

•  Contratação dos recursos necessários 

•  Preparação das divulgações 
necessárias 
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Resultados 

•  Informações financeiras 
relevantes para os 
tomadores de decisão 
dentro da Companhia 

•  Demonstrações financeiras 
de qualidade e que atendam 
a necessidade de seus 
usuários 

•  Ambiente de controles 
internos robusto e confiável 

DIagnóstico 

•  Determinar data de adoção inicial e tipo de 
adoção (prospectiva, retrospectiva) 

•  Mapear as transações / saldos contábeis  
que sofrerão impacto da nova norma 

•  Capturar e definir os principais desafios 
contábeis e fiscais  

•  Identificar as principais deficiências em 
termos de dados/informações e processos 

•  Avaliar oportunidades de automatizar 
rotinas-chave contábeis (faturamento, 
reconhecimento de receita, etc,) 

•  Avaliar impactos no ambiente de IT, e 
eventuais demandas por novas soluções 

•  Avaliar a necessidade de contratação de 
recursos adicionais (pessoal) 

•  Analisar requerimentos adicionais de 
divulgação 

1. Adoção Inicial de Novas Normas Contábeis 
   Abordagem 



1. Adoção de Inicial Novas Normas Contábeis 
   Impactos  adicionais  a  serem  avaliados  

A adoção de novas normas contábeis requer a avaliação do 
impacto em diversos assuntos, dentre eles:  

Abordagem a ser utilizada para adoção inicial (retrospectiva, prospectiva) 

Alterações em saldos contábeis que causem impactos em índices 
financeiros (alavancagem, endividamento, liquidez, etc.) 

Avaliação de covenants bancários 

Impactos nos dividendos 

Efeitos em métricas específicas da indústria 
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2. OCPC 07 – Divulgação em notas explicativas 

 
Principais diretrizes complementares 

 

•  Necessidade de ênfase às informações relativas a todos os temas 
que possam representar riscos para a entidade 

•  Nas notas explicativas sobre as bases de elaboração das 
demonstrações financeiras e as políticas contábeis específicas da 
entidade não devem ser repetidos os textos dos atos normativos 

•  As notas sobre políticas contábeis podem ser inseridas dentro das 
notas relativas aos itens constantes das demonstrações financeiras a 
que se referem 

•  A ordem de apresentação das notas explicativas, após aquelas 
relativas ao contexto operacional e à declaração de conformidade, 
pode seguir a ordem de relevância dos assuntos tratados 

•  Na redação das notas não deve haver, na medida do possível, 
repetição de fatos, políticas e informações outras para fins de não 
desvio da atenção do usuário 

•  A administração da entidade deve afirmar que todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela 
na sua gestão 
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Principais diretrizes gerais contidas no Pronunciamento 
Técnico Conceitual Básico, no Pronunciamento Técnico 

CPC 26 e na Lei das Sociedades por Ações 

•  Todas as informações evidenciadas devem ser relevantes 
para os usuários externos 

•  A relevância, por sua vez, abrange os conceitos de 
magnitude e de natureza da informação 

•  Somente as informações relevantes e específicas à entidade 
devem ser evidenciadas  

•  A menção de exigências de divulgação deve sempre ser 
interpretada à luz da relevância da informação a ser 
divulgada 

•  Nenhuma informação relevante que possa influenciar o 
usuário das demonstrações financeiras da entidade pode 
deixar de ser evidenciada 

•  O simples cumprimento de “check-list” não atende, 
absolutamente, ao necessário ao atingimento dos objetivos 
dos relatórios contábil-financeiros de propósito 

Objetivo: tratar dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem observados quando 
da divulgação dos relatórios contábil-financeiros de propósito geral, dando foco na evidenciação 
das informações contidas nas notas explicativas 

Alcance: consolidar exigências já existentes em Pronunciamentos, em Interpretações e em 
outras Orientações deste Comitê, bem como na Lei, sem alterar tais exigências. 
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2. OCPC 07 – Divulgação em notas explicativas 
Decision process sugerido pelo FASB 
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3. Pequenas e Médias Empresas 
   Relatórios Financeiros 

Aprovado em dezembro de 2009 

Aplicável a Companhias de capital fechado e que não sejam requeridas a fazer 
prestação pública de suas contas 

Não aplicável a Companhias de grande porte, conforme definido na Lei n° 11.638/07, 
e reguladas pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros 
Privados, e outras Companhias cuja prática contábil é ditada pelo correspondente 
órgão regulador com poder legal para tanto 

Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas (The International Financial Reporting 
Standard for Small and Medium-sized Entities – IFRS for 

SMEs) 
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3. Pequenas e Médias Empresas 
   Relatórios Financeiros (cont.) 

Omissão de alguns tópicos, uma vez que normalmente não são relevantes 
para PMEs:  
Ø  Resultado por ação 
Ø  Informações por segmentos 
Ø  Demonstrações intermediárias 
 
Simplificação de alguns tratamentos contábeis: 
Ø  Instrumentos financeiros  
Ø  Tratamento de ágio 
Ø  Gastos com pesquisa e desenvolvimento 
Ø  Investimentos em coligadas e sociedades controladas em conjunto (método 

de custo se preços divulgados publicamente não existirem) 
Ø  Custos de empréstimos (reconhecidos diretamente como despesa) 
Ø  Entre outros. 
 

Principais diferenças quando comparadas às Full IFRS: 
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Pequenas e Médias Empresas 
   Relatórios Financeiros (cont.) 

Número significativamente menor de divulgações requeridas  
 
 
Linguagem simplificada e explicações adicionais 
 
 
A norma deve ser aplicada integralmente, sem a utilização de 
requerimentos dos demais CPCs (a única exceção existente é a de 
aplicação do CPC 38 – Instrumentos Financeiros) 
 

Principais diferenças quando comparadas às Full IFRS (cont.): 
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