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RESUMO 
 
 

 UM ESTUDO SOBRE AS DIVERGÊNCIAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
CONTÁBEIS BRASILEIRAS COM AS NORMAS INTERNACIONAIS As demonstrações 
contábeis são relatórios agregadores de informações para fins gerenciais, que proporcionam 
suporte para a tomada de decisões, compra e venda de ações, fusões, especulações e 
planejamentos. A internacionalização dos mercados financeiros e a globalização 
desenvolveram-se fortemente no século XX, por ocasião da sanção da Lei nº 6.404/76, por 
uma iniciativa da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Devido à complexidade e 
subjetividade do processo de convergência contábil, as empresas adotaram políticas que visam 
padronizar a linguagem das informações financeiras. O objetivo principal deste trabalho é 
apresentar as divergências nas demonstrações financeiras contábeis brasileiras, após a 
adoção das normas internacionais de contabilidade e apresentar as estruturas que deverão ser 
respeitadas na elaboração destes demonstrativos de acordo com a Lei 11.638/07, para a 
adaptação das práticas contábeis aos padrões internacionais do International Financial 
Reporting Standards (IFRS). É uma pesquisa bibliográfica. Este estudo se faz relevante, pois o 
tema abordado traz informações importantes para usuários internos e externos das entidades e 
organizações, investidores e especuladores sobre as demonstrações financeiras. Desta forma, 
ao fazer um levantamento do impacto provocado nas empresas, em decorrência das mudanças 
relativas ao processo de convergência, pode-se afirmar que o impacto é significativo. A 
contabilidade girava em torno do conceito de custo histórico de aquisição ou de mercado. 
Tratava-se apenas de uma visão formalista, harmônica à necessidade de comprovação e 
documentação que permeia nossa cultura. A nova visão, a fim de priorizar a ideia de fluxo faz 
com que o conceito de custo histórico conviva com o conceito de valor justo de ativos e valor 
presente de passivos, o que termina por inserir de forma absolutamente oficial avaliações 
subjetivas de valor. A vantagem é o enfoque em uma avaliação mais precisa da empresa, a 
desvantagem, por outro lado, decorre do risco inerente a qualquer avaliação subjetiva. A 
pesquisa mostrou as políticas contábeis baseadas em normas e padrões existentes, 
considerando-se a ampla gama de aplicações que podem ter. Para que o processo seja o mais 
transparente possível, é necessário que as empresas divulguem em suas notas explicativas, as 
políticas adotadas com relação à sua elaboração. Estes eventos têm por finalidade apresentar 
sob forma estruturada a posição patrimonial, financeira e o desempenho da entidade, relativas 
ao fluxo caixa, visando ser útil ao maior número de usuários possíveis em suas avaliações e 
tomada de decisão. Os benefícios da integração das normas brasileiras com as normas 
internacionais ressaltam a Lei 11.638/07, possibilitando a convergência. Para uma maior 
transparência, todas essas mudanças ocorridas têm um objetivo em comum: expandir os 
investimentos estrangeiros no mercado brasileiro, proporcionando aos investidores maior 
segurança e menores riscos. As empresas brasileiras buscam a harmonização de suas 
demonstrações financeiras. No entanto, será difícil atingir a padronização, tendo em vista que 
em algumas empresas a contabilidade ainda é fortemente ligada somente aos tributos. Conclui-
se com este trabalho a importância da composição, elaboração e apresentação das 
demonstrações contábeis, possibilitando aos usuários melhores esclarecimentos para a 
extração e interpretação das informações, gerando benefícios às entidades e aqueles nela 
envolvidos, direta ou indiretamente com a companhia. A internacionalização das normas 
contábeis é um processo necessário, porém ainda levará algum tempo para ser totalmente 
adotada nos mercados financeiros brasileiros e internacionais. Entretanto há a necessidade de 
estudos e análises aprofundadas sobre o tema, que passou a ser de interesse para empresas 
do mundo inteiro.  


