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Resumo
Este artigo aborda a Contabilidade, sua origem e evolução, e as influências sociais,

políticas e culturais que ela vem sofrendo ao longo dos séculos. Mostra a diversidade de
Modelos Contábeis usados no mundo, mencionando suas características e analisando os
problemas surgidos nas últimas décadas em função dessa diversidade. Faz uma análise do
ambiente sócio-econômico, discutindo o atual desenvolvimento das negociações comerciais
e a rápida e fundamental mudança na economia global que está unificando mercados e
reformando as relações políticas e sociais entre as nações. Enfatiza a necessidade de
procedimentos contábeis comuns neste cenário, apontando os esforços de harmonização
feitos por entidades internacionais. Conclui que a padronização de procedimentos contábeis
em nível internacional é improvável, em face da resistência de cada país em mudar suas
práticas, mas que a harmonização desses procedimentos é inevitável no processo de
globalização econômica devido ao alto custo de se manter  tal diversidade.

Palavras-chave: Harmonização Contábil, Padronização Contábil, Globalização,
Contabilidade Internacional,  Modelos Contábeis,  Comércio Internacional.
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Introdução

A origem da Contabilidade remonta à própria origem do homem. Por um longo

período de tempo a sua história se confunde com a história da conta, que nasceu da

necessidade de controle da riqueza. Inicialmente a conta residia no cérebro humano, pois os

fatos eram simples e de fácil memorização. Com o tempo a complexidade desses fatos foi

aumentando, tornando-se necessária a escrituração dos mesmos.

Ao longo do tempo a Contabilidade vem evoluindo de acordo com o avanço

econômico e social da humanidade. Como qualquer área de conhecimento social, a

Contabilidade sofre influências de ordem  econômica, política e cultural, de modo que, cada

sociedade vem estabelecendo seus padrões e normas contábeis conforme suas necessidades

locais.

A diversidade de procedimentos contábeis, no entanto, vem se tornando uma

barreira para o progresso da economia internacional. A globalização de mercados está

estabelecida e as grandes empresas multinacionais operam em vários países do mundo,

assim como o acesso ao mercado financeiro internacional já é possível para muitas

empresas graças ao avanço da tecnologia de comunicações.

Diante dessa realidade, quaisquer barreiras que sejam obstáculos para a livre

concorrência no mercado internacional surgem como desafios a serem superados. Dessa

forma, entidades internacionais ligadas à Contabilidade vêm buscando o estabelecimento de

normas contábeis uniformes e promovendo a sua aceitação em nível internacional.

Com esse objetivo surgiu o IASC (International Accounting Standards

Committee), formado por especialistas de todo o mundo, que está sediado em Londres.

Desde junho de 1973 o IASC vem formulando e divulgando normas contábeis evoluídas e

uniformes para a elaboração das demonstrações financeiras e atuando junto à comunidade

internacional para torná-las aceitáveis.

No entanto, o esforço despendido pelo IASC não tem tido resultados imediatos. A

harmonização de procedimentos contábeis não tem evoluído na proporção exigida pelo

volume da globalização dos negócios. Diferenças culturais, políticas e de ordem fiscal,

assim como as próprias diferenças de moeda e linguagem têm dificultado essa

harmonização.

Neste trabalho, pretende-se abordar a diversidade de procedimentos contábeis

existente no mundo e o esforço de estabelecimento de Normas Internacionais de
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Contabilidade que vem sendo desenvolvido pelo IASC, procurando evidenciar as

dificuldades que envolvem a harmonização contábil.

Origem e Evolução da Contabilidade

A Contabilidade surgiu da necessidade de contagem dos bens, especificamente dos

itens integrantes de um patrimônio. Sua origem remonta à própria origem da humanidade,

pois descobertas arqueológicas têm dado aos historiadores elementos para localizar sinais

contábeis há 8.000 a.C. Os antigos sinais contábeis eram feitos de modo rudimentar,

utilizando-se  materiais como ossos, madeira, pedra e argila, dentre outros1.

Com a invenção da escrita surgiram os primeiros sinais objetivos de registros

contábeis. No entanto, até o surgimento da moeda, a evolução da Contabilidade foi

relativamente lenta, pois no período em que se praticava o escambo, a simples troca de uma

mercadoria por outra, os comerciantes apenas anotavam os bens, os direitos e as obrigações

para com terceiros, nos moldes de um inventário físico, sem haver, portanto, uma avaliação

monetária desses itens2.

A partir de então, a escrituração contábil foi sendo aprimorada de acordo com as

necessidades de registro dos fatos econômicos de cada época. Assim, na Idade Média, por

volta do século XIV, surgiu o Método das Partidas Dobradas, descrito pela primeira vez

pelo frade franciscano Frei Luca Pacioli, cujo princípio fundamental é o seguinte: “Para

cada débito corresponde um crédito de igual valor e ao mesmo tempo”. Este método nasceu

e firmou-se entre as repúblicas marítimas italianas de Veneza, Pisa e Gênova, onde

despontavam empresas mercantis e bancárias, fazendo da Itália o centro da atividade

econômica daquela época. Com a obra de Pacioli, o Método das Partidas Dobradas tornou-

se conhecido em toda a Europa, abrindo o caminho para uma fase de extraordinário

desenvolvimento literário e doutrinário da Contabilidade.

A partir do final do século XV, a grande crise econômica e política por que passou

a Itália repercutiu diretamente na evolução da Contabilidade, tendo havido uma redução da

                                                          
1 Calderelli, Antônio. Enciclopédia Contábil Brasileira, v.2. São Paulo: Editora e Encadernadora

Formar, 1967.

2 Iudícibus, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2000.
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produção literária nesse período. O historiador  Raymond de Roover considerou o período

de 1494 a 1800 uma fase de estagnação da Contabilidade3.

Schimidt4, no entanto, considera esse período como de “consolidação do sistema

contábil de partidas dobradas, com sua adoção e consolidação por todo o mundo.” E

acrescenta:

“O desenvolvimento social, político e econômico do mundo foi
pequeno nesse período, sofrendo a Contabilidade, como um
ramo do conhecimento estritamente social, o reflexo desse
estado estacionário mundial. Mas isso não justifica a
caracterização desse período como de estagnação no
desenvolvimento contábil. O mais adequado seria denominá-lo
de período de consolidação.”

Com o advento da Revolução Industrial a Contabilidade experimentou uma nova

fase de desenvolvimento. O processo de transição da produção doméstica para a fabril

aumentou as necessidades de capital das empresas, dando origem às sociedades anônimas.

Neste período começaram a surgir especialistas em Contabilidade.

Segundo Most5, a necessidade de contas significativas a serem apresentadas aos

acionistas aumentou a responsabilidade dos contadores e, o fato da legislação comercial da

Grã-Bretanha passar a exigir que essas contas fossem auditadas, criou a figura dos

contadores públicos.

Verifica-se, ao longo da História, que a evolução da Contabilidade está

diretamente associada ao progresso econômico de cada sociedade. Assim, observa-se que a

Contabilidade foi largamente influenciada pela escola européia e, em particular, pela

italiana até 1920, quando, então, a ascensão econômica e cultural dos Estados Unidos, com

o surgimento de grandes empresas e o desenvolvimento do mercado de capitais, propiciou

as condições ideais para a evolução da Contabilidade norte-americana. A partir de então, a

escola anglo-saxônica passou a exercer maior influência sobre a Contabilidade.

A Contabilidade no Brasil foi inicialmente influenciada pela escola italiana. A

publicação da Lei das Sociedades Anônimas por Ações (Lei 2.627/40), inspirada na escola

européia, foi um marco na evolução da Contabilidade no país.

                                                          
3 Hendriksen, Eldon S. & Van Breda, Michael F. Teoria da Contabilidade. 5.ed. São Paulo, Atlas.

1999.

4 Schimidt, Paulo. História do Pensamento Contábil. 1.ed. Bookman Companhia Ed.

5 Most, Kenneth. Accounting Theory. Ohio: 1977, Grid, Inc.
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A influência norte-americana na Contabilidade Brasileira se deve às grandes

firmas de auditoria independente de origem anglo-americana. Essas empresas tiveram forte

influência na elaboração de diretrizes contábeis governamentais. Assim, a nova Lei das

Sociedades por Ações (Lei 6.404/76) já adota uma filosofia nitidamente norte-americana6.

A Diversidade de Procedimentos Contábeis no Mundo

Assim como o Brasil, outros países também foram influenciados pelas escolas

européia e anglo-saxônica. Cada um, no entanto, procurou criar modelos próprios de

procedimentos contábeis, que atendessem às suas necessidades locais. Dessa forma, pode-

se afirmar que existe uma grande diversidade de procedimentos contábeis no âmbito

internacional.

Como exemplo dessa diversidade, pode ser citado o caso da empresa alemã

Daimler-benz, que para negociar suas ações na Bolsa de Nova Iorque, em 1993, precisou

refazer seus demonstrativos contábeis sob as normas americanas (US-GAAP7). O resultado

dessa conversão de informações é que a empresa, que havia apresentado um lucro de 370

milhões de dólares americanos conforme as normas alemãs, apresentou um prejuízo de um

bilhão de dólares de acordo com as normas americanas8.

A partir desse exemplo é possível perceber que a Contabilidade é praticada de

forma diferente de um país para o outro. Tais diferenças se devem a fatores de ordem

social, econômica, cultural, política e fiscal.

As práticas contábeis da Alemanha, por exemplo, cujos banqueiros são os

principais usuários da informação contábil, são diferentes das práticas americanas, onde a

informação contábil é preparada principalmente para atender às necessidades de informação

dos investidores.

No artigo “Os Grandes Modelos Contabilísticos”, Mota9 observa que existem

diferenças em aspectos relevantes na Contabilidade, da forma como é praticada de país para

                                                          
6 Iudícibus, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2000.

7 US-GAAP – United States’ Generally Accepted Accounting Principles (princípios contábeis

geralmente aceitos nos Estados Unidos).

8 Caudron, Shari. “Expanding Horizons in Global Accounting”. Controller Magazine, Nova Iorque,

NY, v.3, u.2, p.20-24, fev.1997.

9 Mota, Rui. “Os Grandes Modelos Contabilísticos”. In: Jornal do Técnico de Contas e da Empresa n°
294, Portugal, p.41-42, fev.1990.
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país, e que essas diferenças são de tal modo marcadas que permitem a sistematização de

distintas categorias, que classifica nos seguintes modelos contábeis:

a) Modelo Britânico – usado no Reino Unido, Índia, Hong Kong, Singapura e

África do Sul, baseia-se na doutrina medieval das obrigações para com o

proprietário, influenciado pela Revolução Industrial e o Império Colonial,

tendo como objetivo a proteção ao credor e ao investidor. Características:

 Normas emitidas por associações profissionais, rejeitando interferências

governamentais;

 Consolidação necessária das demonstrações financeiras e divulgação das principais

políticas contábeis;

 Grande relevo dado à noção de fluxo de caixa;

 Prestígio do Auditor (Chartered Accountant).

b) Modelo dos E.U.A. – além dos E.U.A., é também observado no México,

Venezuela, Japão, Filipinas e Formosa. Inicialmente influenciado pelo

modelo britânico, consolidou-se com a quebra da Bolsa de Valores de Nova

Iorque em 1929, quando  surgiu a necessidade de proteção ao investidor e

restauração da credibilidade do mercado de ações. Características:

 Princípios contábeis geralmente aceitos (US GAAP) como referencial;

 Elaboração de normas de auditoria geralmente aceitas e liderança na auditoria

obrigatória;

 Máxima divulgação de informações contábeis e financeiras, sendo a consolidação um

dos aspectos;

 Intensificação das regulamentações governamentais a partir de 1929, apesar da

resistência das entidades profissionais da Contabilidade.

c) Modelo da Europa Latina – usado na França, Espanha, Itália, Bélgica,

Portugal, Brasil e Equador,  teve como influência inicial o Mercantilismo

Francês, o Código Napoleônico e o Direito Codificado, sendo ainda

fortemente influenciado pela legislação fiscal. Características:

 Plano contábil imposto ou fortemente influenciado pelo Estado;

 Associações profissionais não emitem recomendações ou o fazem sem caráter

vinculativo para a classe;
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 Divulgações reduzidas e consolidações em regra não obrigatórias e geralmente não

realizadas.

d) Modelo da Europa do Norte – modelo da Alemanha, Holanda, Suíça,

Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia,  voltado para a proteção da empresa

e apresenta diferenças entre as práticas dos diversos países, tais como:

 Alemanha – subavaliação de lucros, divulgações mínimas (exceto divulgações a

Bancos), leis fiscais permissivas e consolidação obrigatória, mas não para empresas do

grupo no exterior;

 Suécia e Noruega – leis fiscais permitindo a proteção da empresa, como a aplicação de

lucro e reservas isentas de impostos, se investidos com aprovação e controle do Estado;

 Holanda – adota o modelo na Europa mais próximo do Britânico e do Americano.

e) Modelo da União Soviética – utilizado por países de economia planificada,

como  Hungria, Polônia, Bulgária, China, e os que formavam a União

Soviética, objetiva informar sobre a medida em que a empresa atingiu as

metas dos planos traçados, utiliza normalização contábil estrita e apresenta

Demonstrações Contábeis com muitas contas e notas detalhadas.

Princípios Contábeis Geralmente Aceitos nos EUA (US GAAP)

O modelo contábil dos E.U.A. foi, a princípio,  influenciado pelo modelo

britânico. No entanto, com o grande desenvolvimento do mercado de capitais, aquele país

passou a criar seu próprio modelo, orientado para a proteção dos investidores.

A crise do mercado de ações em 1929 levou à criação da SEC (Securities and

Exchange Commission) em 1934, com a missão de supervisionar o processo de divulgação

de informações financeiras. Para exercer essa função, a SEC necessitava de uniformidade

de procedimentos contábeis, o que não existia na época. Assim, a SEC pressionou o AICPA

(American Institute of Certified Public Accountants) no sentido de fixar padrões de normas

contábeis a serem usados obrigatoriamente pelas empresas10.

A partir desse momento é que começa a surgir a preocupação em fixar normas

contábeis, tendo os E.U.A. criado um arcabouço de normas e padrões contábeis

denominados “Princípios Contábeis Geralmente Aceitos” (Generally Accepted Accounting

Principles - GAAP), também conhecidos como “US GAAP”.

                                                          
10 Hendriksen, Eldon S. & Van Breda, Michael F. Teoria da Contabilidade. 5.ed. São Paulo, Atlas.
1999.
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Ao longo do tempo, os órgãos responsáveis pela fixação de normas contábeis nos

Estados Unidos têm sido:

 Securities and Exchange Commission – SEC

 American Institute of Certified Public Accountants – AICPA

 Financial Accounting Standards Board – FASB

 Governmental Accounting Standards Board – GASB

A SEC é um órgão governamental americano equivalente à Comissão de Valores

Mobiliários (CVM) no Brasil. É responsável pela fiscalização do mercado de títulos e

valores mobiliários e tem autoridade para estabelecer a forma, o conteúdo e os requisitos

das demonstrações contábeis de companhias de capital aberto. Embora também possa

estabelecer normas contábeis, a SEC geralmente não exerce essa autoridade. Suas

publicações limitam-se à interpretação e ao esclarecimento de normas.

O Instituto Americano de Contadores Públicos Registrados (AICPA) é uma

entidade formada por profissionais de contabilidade, sucessora da Associação Americana

de Contadores Públicos (American Association of Public Accountants – AAPA), criada em

1887.

O AICPA emitiu pronunciamentos sobre contabilidade entre 1938 e 1958, tendo

sido uma das entidades que mais se destacaram nos Estados Unidos no estabelecimento de

normas contábeis. Entre 1959 e 1973 os pronunciamentos passaram a ser emitidos pelo

Accounting Principles Board – APB, órgão vinculado ao AICPA. A partir de 1973,

designou o FASB e o GASB como os órgãos oficiais para estabelecer normas de acordo

com o Código de Conduta Profissional do AICPA. Atualmente emite, com a concordância

do FASB, pronunciamentos sobre princípios de contabilidade em ramos de negócios

específicos, através de seu Comitê Executivo de Normas Contábeis.

O FASB é o principal órgão de normalização contábil nos Estados Unidos. Criado

em 1972, com grande apoio financeiro do Governo Federal, das entidades de classe da

profissão contábil e de grandes empresas. Sua função é estabelecer e aperfeiçoar normas de

contabilidade financeira,  aplicáveis às companhias de capital aberto e fechado, exceto

entidades governamentais estaduais e municipais.

O GASB estabelece normas de contabilidade financeira para as  entidades

governamentais estaduais e municipais.

Os Estados Unidos vêm exercendo forte influência no sentido de que os princípios

contábeis geralmente aceitos naquele país (US GAAP) sejam adotados por empresas
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estabelecidas em outros países para “traduzir” suas demonstrações financeiras a fim de

torná-las inteligíveis em nível internacional. Assim, as subsidiárias e coligadas de empresas

americanas localizadas fora dos EUA devem converter suas demonstrações financeiras a

fim de consolidá-las às da matriz americana, da mesma forma, as empresas estrangeiras que

desejam negociar suas ações em bolsas de valores daquele país estão também obrigadas a

fazer a referida conversão.

Independentemente da obrigatoriedade acima mencionada, os princípios contábeis

norte-americanos (US GAAP) são considerados normas contábeis evoluídas e têm grande

aceitabilidade internacional como padrão para a conversão de demonstrações financeiras,

visto que, até mesmo alguns investidores estrangeiros não americanos solicitam o uso dos

US GAAP.

Não obstante a influência do mercado norte-americano, os US GAAP não

cumprem o papel de norma internacional, pois refletem a cultura financeira de um único

país.

Normas Internacionais de Contabilidade

Conforme já comentado, a preparação das demonstrações financeiras envolve

princípios e práticas contábeis que podem variar de país para país, o que vem acarretando

os seguintes problemas:

a) Credibilidade – se a empresa apresenta diferentes lucros para suas operações

em diferentes países, suas demonstrações contábeis podem perder a

credibilidade;

b) Custo – a empresa pode ter que preparar demonstrações contábeis separadas

para as suas operações em países diferentes, o que, seguramente, aumentaria

os seus custos;

c) Uniformidade – as empresas necessitam de um sistema uniforme para avaliar

a performance financeira de suas operações  em outros países e, quando os

procedimentos contábeis variam de um país para o outro, esta avaliação

interna pode ser inconsistente com as demonstrações financeiras produzidas

no outro país.

Com o objetivo de minimizar esses problemas existe um esforço internacional no

sentido de promover a harmonização de procedimentos contábeis.  A necessidade de

normas comuns de contabilidade, no contexto de uma economia globalizada, fez surgir
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entidades que trabalham no  estabelecimento de padrões de normas e procedimentos

contábeis. São as seguintes essas entidades:

 International Accounting Standards Committee – IASC

 International Federation of Accountants - IFAC

O IASC, que está sediado em Londres, é um órgão que congrega as entidades

profissionais da área de Contabilidade de quase todo o mundo e que possui membros

integrantes do seu Conselho Consultivo, dentre outros, os seguintes órgãos internacionais:

 International Organization of Securities Commissions – IOSCO (organismo

internacional que congrega, em nível mundial, as comissões de valores

mobiliários);

 International Finance Corporation – IFC;

 Organização das Nações Unidas – ONU;

 International Chamber of Commerce – ICC;

 Banco Mundial.

O IASC é composto por membros de vários países. O Brasil é membro do IASC

desde a sua fundação através do IBRACON, que é o órgão responsável pela divulgação das

normas internacionais editadas, bem como pela adaptação, sempre que possível, das normas

contábeis brasileiras às normas internacionais.

Desde o encontro inaugural de seus membros, que ocorreu em junho de 1973, o

IASC vem trabalhando na formulação e divulgação de normas contábeis evoluídas e

uniformes para elaboração das demonstrações financeiras, bem como atuando junto à

comunidade internacional para torná-las aceitáveis.

Os pronunciamentos emitidos pelo IASC, nos quais estabelece padrões

internacionais de procedimentos contábeis, são denominados IAS – International

Accounting Standard (Norma Internacional de Contabilidade), os quais são numerados

seqüencialmente (IAS 1, IAS 2 etc.). Até o momento o IASC já emitiu 41 normas (IAS)

tratando de assuntos ligados à contabilização e à evidenciação dos diversos itens que

compõem o patrimônio de uma empresa11.

                                                          
11 International Accounting Standards Committee. Current Standards, 2000. Disponível  :  Site do

International Accounting Standards Committee. URL: http://www.iasc.org.uk. Consulta : 26 dez.

2000.
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A partir de 1997 o IASC passou a publicar também interpretações sobre os IAS, as

quais são desenvolvidas pelo Standing Interpretations Committee – SIC (Comitê de

Interpretação de Normas), que são igualmente numeradas seqüencialmente (SIC-1, SIC-2

etc.).

A IFAC é uma federação que reúne a cúpula dos profissionais da contabilidade em

nível internacional. Dedica-se ao desenvolvimento e uniformização da profissão contábil

em todas as suas áreas de atuação, bem como à harmonização de normas e procedimentos

de auditoria.

Perspectivas de Harmonização Contábil

A crescente globalização da economia vem proporcionando a queda das fronteiras

comerciais, de modo que grandes empresas têm se estabelecido em outros países através da

aquisição de empresas locais ou mesmo da abertura de subsidiárias ou coligadas nesses

países.

Outra conseqüência da globalização é o fato de que, cada vez mais, companhias

locais têm tido acesso ao mercado financeiro internacional, seja através da tomada de

empréstimos externos ou do lançamento de ações nas principais bolsas de valores do

mundo.

Como resultado dessa nova realidade surge para a Contabilidade a necessidade de

superar as barreiras de linguagem, moeda e, principalmente, das diferenças existentes entre

as práticas contábeis adotadas em cada país, de modo a possibilitar a compreensão e

interpretação dos demonstrativos contábeis por investidores e pela matriz estrangeira.

O processo de harmonização contábil internacional, no sentido de estabelecer

alguns padrões que viabilizem a leitura das informações contábeis em qualquer parte do

mundo, independentemente do país que as produziu, é um longo caminho a ser percorrido e

para alcançar este objetivo é necessário o engajamento dos países que representam maior

peso na economia mundial.

Neste sentido, o apoio dos Estados Unidos é fundamental para se chegar à

harmonização das práticas contábeis. No entanto, o conjunto de normas internacionais de

contabilidade estabelecidas pelo IASC não obteve ainda a aceitação esperada por parte

daquele país. O Financial Accounting Standards Board – FASB, principal órgão de
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normalização contábil dos Estados Unidos, acredita que tais normas não atendem às

exigências dos investidores americanos, conforme  argumenta  Bloomer12:

“embora reconheça que o uso das normas do IASC represente
uma melhoria nas demonstrações contábeis de alguns países, o
FASB não está convencido de que o uso dessas normas na
forma atual melhoraria as demonstrações contábeis nos Estados
Unidos em relação ao que os investidores americanos recebem
atualmente” (tradução livre).

Ainda segundo Bloomer, é preciso definir a função que teria um conjunto de

normas internacionais, ou seja, se tais normas seriam aceitáveis apenas para a preparação de

demonstrações financeiras a serem apresentados pelas empresas no exterior ou se

substituiriam as diversas normas nacionais, resultando em um único conjunto de normas

para todos os países.

Outro ponto importante que considera é o estabelecimento de um órgão para

coordenar e dirigir o processo de harmonização contábil. Este órgão poderia ser: o IASC,

após uma mudança estrutural;  uma organização internacional sucessora do IASC; ou ainda

o próprio FASB, que poderia ser modificado para se tornar aceitável internacionalmente.

Bloomer apresenta ainda a visão do FASB para o futuro da Contabilidade

Internacional, onde prevê a existência de três tipos de organizações:

 International Standard Setter (ISS) – Um órgão de decisão, responsável  pelo

desenvolvimento e promulgação de normas internacionais de contabilidade;

 International Interpretations Committee (IIC) – Uma organização para a qual

seriam endereçadas as questões provenientes da aplicação dessas normas; e

 International Professional Group (IPG) – Uma organização internacional dos

profissionais de contabilidade, que congregaria as organizações nacionais.

Apesar das divergências, as normas do IASC e as americanas (US GAAP) estão

cada vez mais próximas, os dois sistemas vêm se aproximando muito nos últimos três anos,

de modo que as diferenças estão se tornando menos significativas. Um exemplo disso é um

caso brasileiro, o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),

que teve suas demonstrações financeiras adaptadas aos US GAAP e ao IASC desde 1994 e,

                                                          
12 Bloomer, Carrie. “International  Accounting  Standard Setting: A Vision for the Future” – Report of

the FASB, 2000. Disponível : Site do Financial Accounting Standards Board. URL:

http://www.rutgers.edu/accounting/raw/fasb/iasc/index.html. Consulta : 21 dez. 2000.
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segundo Luiz Carlos Fontes, diretor da empresa de auditoria e consultoria Trevisan, “os

números finais ficaram muito parecidos e as diferenças foram desprezíveis”.13

A International Organization of Securities Commissions – IOSCO, organismo

internacional que reúne as comissões de valores mobiliários de mais de 140 países, está

analisando 12 normas de preparação de demonstrações financeiras. Tais normas foram

elaboradas pelo IASC e poderão ser aprovadas pela IOSCO até o final de 2001, quando

deverão ser adotadas obrigatoriamente nos balanços e demais demonstrações financeiras

das empresas que desejarem acesso ao mercado internacional de capitais em busca de

financiamento.14

Considerações Finais

A globalização da economia é um processo irreversível pelo qual o mundo está

passando, que ultrapassa o campo da economia e das relações financeiras. Globalização tem

sido a palavra-chave para a Economia nos anos 90. Economias essencialmente nacionais

estão cada vez mais integradas ao fluxo de comércio, financiamento e investimento

externos. Consumidores estão comprando mais produtos estrangeiros e um número

crescente de empresas opera além das fronteiras de seu país.

Neste cenário, a necessidade de produzir informações rápidas e inteligíveis para a

tomada de decisão por usuários internos e externos da empresa é cada vez maior. A

Contabilidade, no entanto, não está suficientemente preparada para as mudanças que

envolvem o processo de globalização, pois as práticas contábeis ainda variam muito de país

para país, podendo uma empresa gerar demonstrações financeiras totalmente diferentes,

dependendo do país em que essas demonstrações tenham sido produzidas.

Dessa forma, tem se tornado uma prática comum as empresas refazerem suas

demonstrações contábeis de acordo com as normas de outro país, para atender às

necessidades de informações de usuários externos ou mesmo para compor as

demonstrações consolidadas da matriz situada no exterior, o que tem consumido tempo e

dinheiro dessas empresas, representando um entrave ao fluxo de negócios internacionais.

                                                          
13 Jorge, Danilo. “Estudos para Padronização Mundial”. In: Gazeta Mercantil, São Paulo, p.C7, 14

mar.2000.

14 Ricardo Filho. “Norma contábil mundial começa a surgir em 2001 no mercado de capitais”. In:

Gazeta Mercantil, São Paulo, p.1, 22 dez. 2000.
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Este problema chamou a atenção de entidades internacionais como a Organização

das Nações Unidas – ONU e o International Organization of Securities Commissions –

IOSCO, levando à constituição do International Accounting Standards Committee – IASC,

que em parceria com essas e outras entidades mundiais vem atuando na harmonização das

normas contábeis.

Sediado em Londres, o IASC sofre forte influência européia na definição dessas

normas, as quais concorrem com as normas americanas (US GAAP), que têm grande

aceitabilidade em nível internacional devido ao importante papel dos EUA na economia

mundial.

A padronização de uma estrutura global para as demonstrações contábeis tem

avançado, mas ainda não é uma realidade. Os órgãos reguladores  de normas contábeis

americanos ainda não estão convencidos de que uma entidade internacional possa

efetivamente estabelecer e executar padrões de normas contábeis.

O IASC vem se reestruturando para tornar-se uma entidade aceitável pelos Estados

Unidos e por outros países. As próprias revisões de algumas de suas normas, aproximando-

as dos princípios contábeis americanos (US GAAP) comprovam isso. Se por um lado tem

sido difícil para as normas do IASC suplantarem aquelas dos EUA como padrão mundial,

por outro lado os órgãos reguladores americanos têm sido pressionados a aceitar a

harmonização de algumas normas contábeis para que os fluxos de capital para o exterior

continuem a crescer.

Na verdade, as diferenças entre as normas internacionais (IAS) e as americanas

(US GAAP) não são mais tão significativas. Basicamente, as normas dos EUA exigem

divulgações mais detalhadas que as normas internacionais, devido ao rígido sistema legal

americano.

A despeito da resistência americana, o que tem ocorrido na prática é que algumas

empresas atuantes no mercado internacional já divulgam alternativamente suas

demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais (IAS), além das

demonstrações produzidas de acordo com as normas de seu país.

Tem-se observado também uma tendência de se usar as normas internacionais

como um padrão a ser seguido pelos órgãos reguladores de normas contábeis dos diversos

países, adaptando-as às necessidades locais, como é o caso do Brasil, cujo anteprojeto da

nova Lei Societária se espelha nas normas do IASC.

Não obstante o progresso já alcançado no processo de harmonização das normas

contábeis no mundo, o fato de empresas que operam em mais de um país ainda precisarem
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manter livros separados a fim de atender às normas locais de cada país demonstra que ainda

há muito a ser feito. Práticas como essa acarretam custos adicionais e podem levar de 30 a

60 dias para a consolidação dessas informações em nível internacional15.

Nesse contexto, é inegável a importância da harmonização contábil para uma

sociedade que convive com a globalização. Esse processo facilitaria sobremaneira as

relações comerciais e financeiras internacionais.

Diante dessas observações, conclui-se que a uniformização de procedimentos é

algo pouco provável devido às diferenças sociais, políticas e culturais que são refletidas nas

normas e práticas contábeis de cada país. No entanto, a harmonização dessas normas é

inevitável dentro do processo de globalização da economia devido, principalmente, ao

elevado custo de se manter essa diversidade.
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