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RESUMO 

As normas contábeis internacionais, conhecidas como IFRS, após aprovadas pelos órgãos 
reguladores passam a afetar a forma de se fazer contabilidade de uma série de instituições. Tal 
implementação tem efeitos que vão além das questões técnicas, mudando, também, o modelo 
de condução dos negócios e de gestão empresarial. O objetivo desta tese é analisar as 
principais mudanças organizacionais ocorridas com o processo de implementação do IFRS, 
categorizando os impactos encontrados em relação aos elementos de mudanças descritos por 
Mintzberg e Westley (p.40-41, 1992): cultura, estrutura, sistemas e pessoas; também de 
averiguação do processo de resistência à mudança. A estratégia de pesquisa foi orientada por 
um estudo de caso múltiplo no qual foram analisadas, em profundidade, de agosto até 
dezembro de 2011, três grandes empresas brasileiras que estão passando pelo processo de 
convergência contábil. Para isso, foram utilizadas entrevistas, observações participantes e 
pesquisa documental. Não foi possível constatar que a implementação de normas contábeis 
internacionais tenha afetado de forma direta a cultura dessas organizações. Contudo, o 
movimento de convergência contábil promoveu alterações nas estruturas das companhias, 
houve integração das áreas e melhor conhecimento da organização; o conselho de 
administração envolveu-se nessas mudanças, a área contábil ficou mais próxima do investidor 
e passou a conduzir consultorias financeiras; no entanto, houve desgaste no relacionamento 
com clientes devido a tantas novas exigências de mensuração e divulgação. Outras mudanças 
organizacionais encontradas estão ligadas aos sistemas. Com o IFRS houve grandes 
mudanças em sistemas, o SAP foi o mais utilizado, uso de informações gerenciais e mudanças 
em covenants. Por fim, foi possível perceber mudanças nas pessoas com alterações no perfil 
profissional e realização de treinamentos. Este estudo analisou, também, a resistência às 
mudanças. Em duas das empresas analisadas os números gerados pelo IFRS ainda não são 
utilizados de forma integral em seus processos de tomada de decisões. Apenas, em uma 
organização foi visto que as mudanças foram para melhor e promoveram um maior 
conhecimento da organização. Para estudos futuros recomenda-se a realização de focus group, 
com profissionais de diversas áreas, para aprofundar os resultados encontrados. 
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ABSTRACT 

The International Financial Reporting Standards – IFRS, duly approved by the regulators,  

are  changing the way accounting is made in a series of institutions. Such implementation has 

brought effects that go beyond technical matters. It has also altered the business model and 

the way management runs businesses. In this context, the aim of this work was to analyze the 

main organizational changes derived from the IFRS adoption, categorizing the impacts 

related to the elements of change described by Mintzberg and Westley (p.40-41, 1992): 

culture, structure, systems and people. Another aim was to investigate the process of 

resistance to change. The research strategy was guided by a multiple case study. From 

August to December 2011, three big Brazilian companies going through the process of 

convergence to IFRS were deeply investigated. For that, it was applied documental research, 

interviews and comments from participants. It was not possible to verify if the implementation 

of IFRS has directly affected this organizations´ culture. However, this convergence process 

to IFRS has promoted changes in the structures of these entities: there was an enhanced 

interaction among departments, achieving a better understanding of the organization; the 

Boards of Directors  got closely involved in these changes; the accounting department is now 

closer to investors and also started to render financial consultancies to non-financial 

managers and senior staff; however, the relationship with clients experienced certain 

deterioration due to the increased demand for  new measurement and disclosure 

requirements. Other organizational changes are related to the system depending on 

Information Technologies. With the implementation of IFRS, there were major changes in 

systems, the SAP system was more used, as well as management information increased; 

moreover, there were changes in covenants in financing agreements. Finally, it was possible 

to perceive changes in people regarding their professional profiles and in training programs. 

Two out of the three organizations analyzed still do not make complete use of the figures 

generated by IFRS in their processes of decision making. It was verified that in only one 

company those changes were considered an improvement, and contributed to promote a 

better understanding of the business. We suggest for future studies the application of focus 

groups, with professionals from many areas, so as to deepen the results. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Fenômenos modernos como globalização, presença de multinacionais e investimentos 

internacionais acentuaram a necessidade de demonstrações contábeis mais transparentes, com 

o intuito de melhor representar a realidade econômica das instituições, elaboradas em uma 

linguagem universal.  

Fatores como sistema legal, presença de capital de terceiros e próprio, ambiente tributário e 

inflação podem ser fatores que influenciam as demonstrações contábeis. (BEKE, 2010). Os 

investidores e empreendedores desejam ser capazes de entender e comparar a situação 

financeira e econômica de empresas, não importando o ordenamento jurídico e o sistema 

contábil de suas localidades. Há, dessa forma, uma necessidade de normatização, 

harmonização e convergência contábil. (MIHAELA  et al.,2010) 

O cenário de harmonização de normas contábeis é oriundo das transformações 

socioeconômicas ocorridas na modernidade e objetivam, dentre outros fatores, melhorar o 

processo de tomada de decisão com informações confiáveis e comparáveis. O início das 

discussões remete à década de 50 na Europa. (LAINEZ et al., 1999) 

O fenômeno da economia global propagou seus efeitos na contabilidade e nos relatórios 

financeiros determinando, assim, a existência de uma contabilidade global em um ambiente 

de permanente movimento, modificação e mudança. (MUSTATA; MATIS, 2010) 

Harmonização pode ser definida pela similaridade na frequência de escolhas de políticas 

contábeis nos países. Isto é, harmonização é alcançada quando as companhias em cada país 

selecionam certas políticas contábeis com a mesma frequência. (HERRMANN; THOMAS, 

1995). 

As mudanças na contabilidade são, portanto, justificadas pelos novos movimentos sociais. As 

mudanças na configuração do Estado Moderno, como, por exemplo, com a descentralização 

de suas atividades, por meio de contratos de gestão, permissões e concessões ao setor privado, 
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pedem mudanças nas normas contábeis para poderem representar de forma mais fidedigna 

essa nova realidade econômica. 

Para Pohlmann (1995, p.13), a harmonização de normas contábeis é um processo necessário e 

natural, já que é fato notório a crescente internacionalização e globalização dos negócios, 

trazendo como provável consequência o requerimento maciço de informações de natureza 

contábil, com um conteúdo claro e bem compreendido por todos os usuários.  

O desenvolvimento de um conjunto único de normas contábeis de alta qualidade e aceitas 

globalmente, conhecidas como International Financial Reporting Standards - IFRS1, é 

realizado por um órgão normativo criado em 1973, International Accounting Standard Board 

– IASB (originalmente IASC). 

A adoção do IFRS permitiu as entidades econômicas de diferentes lugares do mundo fazerem 

parte de um sistema financeiro global devido a mesma linguagem contábil; tais normas 

constituem um importante passo no processo de harmonização contábil. (TRABELSI, 2010) 

Pesquisas empíricas dividem o estudo da harmonização contábil em dois tipos. Harmonização 

de jure – estudos que analisam as normas contábeis nacionais de uso compulsório e 

Harmonização de facto – estudos que analisam as práticas contábeis voluntárias das 

organizações. Nesse último tipo podem ser encontrados diversos estudos que tratam dos 

impactos da aplicação de diferentes normas internacionais. (LARSON; KENNY, p. 2, 1999) 

Fajardo (2007, p.58) acredita que o estabelecimento de normas contábeis internacionais 

beneficiará os usuários e preparadores de demonstrações financeiras ao promover 

consistência, comparabilidade, confiabilidade e maior transparência nas demonstrações 

financeiras divulgadas pelas empresas ao redor do mundo. Em consequência disso, espera-se 

aumentar os investimentos internacionais, aprofundar o mercado internacional de capitais, e 

reduzir os custos das multinacionais que divulgam as suas informações sob as mais variadas 

normas contábeis. 

                                                
1Nesta tese foram usadas, indistintamente, as expressões “o IFRS” e “a IFRS”. 
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Essas normas contábeis, após aprovadas pelos órgãos reguladores, nos diversos países 

aderentes ao processo de convergência, passam a afetar a forma de se fazer contabilidade2, 

visando à preparação de relatórios contábil-financeiros, de uma série de instituições, como, 

por exemplo, empresas de capital aberto, bancos e seguradoras. 

A elaboração e a implementação de uma norma contábil pode ter impacto em diversas 

decisões, tais como: quando se deve comprar, vender ou manter um investimento, nas 

políticas tributárias, na distribuição de lucros e dividendos, na preparação e uso de estatísticas 

entre regiões, na regulação de algumas atividades, dentre outras. 

No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, criado em 2005, é a entidade que 

tem como objetivo o estudo, a preparação e a emissão de pronunciamentos contábeis levando-

se em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais3. 

De acordo com Mennicken (2002, p.17), no setor econômico, as atividades são estruturadas 

em torno das análises de custo/benefício, centros de lucro, projeções de fluxo de caixa 

descontado, técnicas de custeio-padrão, mensurações do valor adicionado, cálculo de riscos 

financeiros e muitas outras formas de representação organizacional e mensuração econômica. 

As novas políticas contábeis, por exemplo, afetarão, de maneira muitas vezes significativa, o 

critério de reconhecimento e a mensuração de eventos econômicos, trazendo mudanças 

relacionadas à gestão de recursos humanos, políticas de remuneração, formas de controle, 

formulação de estratégias empresariais; ou seja, a implementação das normas contábeis 

internacionais nas organizações possui efeitos que vão além das questões técnicas, mudando, 

também, o modelo de condução dos negócios e de gestão empresarial. 

Dessa forma, para que os processos oriundos das novas normas contábeis estejam em 

funcionamento, deverá existir uma integração muito forte da contabilidade com outras áreas 

da empresa, como: gerenciamento de risco, tecnologia e auditoria. Tais questões afetarão, por 

                                                
2 A expressão original “Financial Reporting” engloba toda a cadeia produtiva do processo contábil, desde a 
coleta dos eventos econômicos nas empresas, sua mensuração, seu registro inicial, até o preparo final das 
demonstrações financeiras ou contábeis. 

3 No decorrer deste trabalho, foi feita referência à fonte primária das normas, as IFRS, sem prejuízo de 
reconhecer que são os pronunciamentos do CPC que vigoram no Brasil. 
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exemplo, o relacionamento, questões de delegação de poder, enforcement e controle entre os 

departamentos. 

A aplicação das novas normas contábeis exige, também, uma mudança no perfil do 

profissional contábil que precisa conhecer muito mais do negócio da empresa e da realidade 

econômica. Como essa aplicação é multidisciplinar, o contador precisará dialogar com todas 

as áreas da empresa, pois elas passarão de forma mais explícita e organizada a fornecer 

informações para a contabilidade. 

O contador precisará relacionar-se muito bem com todas as áreas da empresa. Essas áreas 

fornecerão informações para a produção das novas demonstrações contábeis, que tenderão a 

refletir melhor a realidade da empresa. Com isso, o contador passa a entender muito mais o 

negócio da instituição e a contabilidade passa a afetar o dia a dia da organização como um 

todo. O contador passa a ter uma visão mais abrangente do negócio, muda-se a postura e o 

perfil do funcionário, e passa-se a formar diferentes times de trabalho. Para Iudícibus et al. 

(2010, p.22), a contabilidade passa a ser da empresa, não só do Contador. 

É percepção generalizada que a adoção das novas normas contábeis não terá impacto, apenas, 

nas áreas financeiras e administrativas das empresas. A contabilidade internacional traz 

impactos em toda a organização. Ela pode afetar não somente a imagem e a postura do 

contador, mas, também: mudanças no processo de tomada de decisão; estruturas de poder; 

mudanças de postura profissional; políticas de motivação; contratação e treinamento; cargos e 

salários. Além de perseguir seu objetivo mais ambicioso: contribuir para melhorar a atração 

de investimentos internacionais e a redução de custo de capital. 

Outras mudanças dessas alterações contábeis podem estar relacionadas aos impactos nas 

diferentes formas de comunicação da empresa com a sociedade. Nesse caso, a implementação 

do IFRS passa a afetar não somente aspectos humanos dentro de uma organização, mas, 

também, questões de relacionamento com agentes externos. 

O estudo de Haroldo Levy, apresentado no 13° Encontro Nacional de RIs e Mercado de 

Capitais (2011), aponta que profissionais de relações com investidores consideram que os 

impactos e os benefícios da IFRS não estão, apenas, em apresentar uma nova linguagem única 

e mais transparente, mas, igualmente, em obter estruturas operacionais mais fortalecidas. 
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Essas estruturas operacionais, citadas no estudo, podem ser exemplos de mudanças 

organizacionais sentidas com a implementação do processo de convergência contábil nas 

organizações. As estruturas operacionais são relacionadas à transparência nas novas 

demonstrações contábeis, melhora no sistema de gestão e controle e integridade das 

informações.  

A metodologia da pesquisa, do estudo de Levy (2011), foi a aplicação de questionário 

eletrônico no período de abril a junho de 2011 em 46 empresas de capital aberto. Foram 

observados impactos positivos na introdução da IFRS, tais como: transparências nas 

demonstrações financeiras, sistemas de controle e gestão; controles internos; avaliação de 

ativos; integridade das informações; reorganização dos processos das empresas; lucro líquido; 

instrumentos financeiros e treinamento oferecido para os analistas de mercado. 

1.2 Questão de Pesquisa 

Mudanças organizacionais ocorridas durante o processo de implementação dos 

pronunciamentos do CPC, nas empresas brasileiras, ocorrem por imposição de um órgão 

regulador (CVM, BACEN, SUSEP etc.), realizadas dentro de mecanismos específicos de 

coerção e controle. No caso das companhias abertas, as normas emitidas pelo CPC entram em 

vigor por meio de atos normativos da CVM. Dessa forma, portanto, as mudanças 

organizacionais são sentidas de maneira planejada. 

Mudanças planejadas referem-se a tentativas sistemáticas de reformular uma organização de 

modo a ajudá-la a se adaptar às mudanças no ambiente externo e a alcançar novos objetivos. 

Elas possuem a intenção de estabelecerem um novo equilíbrio organizacional (STONER; 

FREEMAN, 1995, p. 300). 

Os processos de mudanças corporativas planejados sofrem, assim, pressões externas para 

acontecerem vindas da imposição de órgãos reguladores e leis contábeis. Este trabalho buscou 

identificar quais as principais transformações organizacionais ocorridas internamente nas 

organizações oriundas dessa imposição regulatória. 
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Diante desse contexto, a questão de pesquisa deste trabalho foi a de analisar: Quais as 

principais mudanças organizacionais ocorridas durante o processo de implementação dos 

pronunciamentos do IFRS e seus impactos nas empresas brasileiras? 

A questão não resolvida foi conhecer e analisar as principais mudanças organizacionais 

ocorridas nas empresas brasileiras trazidas pelos novos conceitos e implementação das 

normas internacionais. A dúvida foi saber quais elementos de uma organização (cultura, 

estrutura, sistemas e pessoas) são afetados a partir da imposição de um órgão regulador de 

normas contábeis internacionais, bem como compreender o processo de resistência à 

mudança, caso encontrado. 

Neste trabalho, foram analisadas quais as relações entre a convergência da contabilidade 

brasileira aos padrões internacionais e seus diversos efeitos organizacionais. Os efeitos foram 

analisados na empresa como um todo. As averiguações não foram restritas a área contábil e 

financeira. 

Diversos autores (GIL, 2002 e 2007; MARTINS, 2006; MARTINS; THEÓPHILO, 2007) 

consideram que um problema de pesquisa precisa ser viável, original e importante. 

Este trabalho pode ser considerado viável, já que foi feito um estudo de caso múltiplo, 

explicado em detalhes posteriormente, em três grandes empresas brasileiras, na qual 

pesquisadora tem acesso e estão passando por esse processo. As consequências estão sendo 

sentidas nas organizações desde a aplicação dos primeiros pronunciamentos contábeis do 

CPC, em 2005, ano da criação desse comitê, e, até antes dessa data, para algumas 

multinacionais ou empresas com ações negociadas em bolsas estrangeiras. 

A originalidade é alcançada, visto que o tema de convergência contábil é um dos assuntos de 

maior atenção na atualidade da contabilidade financeira e suas consequências, ainda, são 

pouco exploradas. A importância está em trazer para a Contabilidade Financeira estudos de 

mudanças organizacionais e comportamentos humanos, tratando, dessa forma, a contabilidade 

como uma prática que afeta o cotidiano das organizações.  

Este trabalho busca analisar as principais mudanças organizacionais ocorridas, de modo geral, 

em uma organização a partir da implementação das normas internacionais como um todo. 
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Certamente, de acordo com o segmento de atuação de uma empresa, haverá um 

pronunciamento de maior impacto e que provocará maiores transformações organizacionais. 

1.3 Objetivo Geral 

O objetivo deste estudo é analisar as principais mudanças organizacionais trazidas com o 

processo de implementação dos IFRSs nas empresas brasileiras. 

1.4 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos têm a importante tarefa de poder contribuir para o atendimento do 

objetivo principal. 

De acordo com Gil (2002, p. 111), “os objetivos gerais são pontos 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.” 

Assim, os objetivos específicos deste estudo são: 

• Analisar as principais mudanças organizacionais; 
• Compreender os impactos das mudanças organizacionais na cultura, estrutura, 

sistemas e pessoas; 
• Averiguar o processo de resistência à mudança, caso tenha ocorrido. 

Para Mintzberg e Westley (p.40-41, 1992), as mudanças organizacionais podem afetar a 

cultura, estrutura, sistemas e pessoas. Este trabalho procura entender o que o processo de 

implementação do IFRS impactou em cada um desses elementos de mudanças.  

Tais mudanças podem variar de acordo com a instituição e só serão identificadas no processo 

de análise de uma organização. Os procedimentos metodológicos necessários para atingir os 

objetivos específicos serão explicados mais adiante. 
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1.5 Contribuição e Impacto Esperado 

Este trabalho analisa as principais mudanças organizacionais ocorridas durante o processo de 

implementação dos pronunciamentos do IFRS e seus impactos nas empresas brasileiras e tem 

diversas contribuições esperadas, conforme listadas a seguir. 

Este estudo pretende trazer para a Contabilidade Financeira uma visão qualitativa já abordada 

no cenário internacional. De acordo com Hopwood (2000, p.763), os aspectos institucionais e 

sociais da contabilidade financeira têm sido pouco explorados. Para Mennicken (2002, p.17), 

é surpreendente a pequena atenção dada pela literatura contábil às correntes de pensamentos 

contemporâneos ligados à sociologia. 

Trata-se de uma visão, aparentemente, pouco explorada em debates acadêmicos que pode 

contribuir para o processo de convergência contábil internacional ao considerar, também, o 

contexto social de atuação da Contabilidade. Miller (1994) argumenta que a contabilidade não 

poderia e não deveria ser estudada como uma prática organizacional dissociada do contexto 

social e institucional no qual está inserida. 

Espera-se poder conhecer, com este trabalho, como foi o processo de implementação das 

novas normas contábeis, entender como foram formados os grupos de trabalhos, estudos e 

atividades realizadas, consultorias contratadas, treinamentos e contratações efetuadas. 

Será possível entender quais os mecanismos internos para que as mudanças fossem 

implementadas. Saber se as empresas criaram comitês com apoio da alta administração e 

quais os mecanismos de enforcement para que as novas políticas fossem implementadas. 

O Brasil está adotando integralmente, por intermédio do CPC e de várias agências 

reguladoras, as normas do IASB, inclusive para as demonstrações contábeis individuais4. 

Dessa maneira, ao analisar as mudanças organizacionais ocorridas a partir do processo de 

implementação total das normas do IASB no cenário brasileiro, este trabalho abre 

oportunidades de conhecer os impactos dessas normas internacionais no cotidiano de uma 

                                                
4Em muitas jurisdições a adoção restringiu-se às demonstrações consolidadas. 
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corporação, antecipando alterações que serão vistas em outros países somente quando da 

integral adoção.  

Uma das contribuições deste trabalho é poder verificar, analisando casos reais de empresas 

brasileiras, se o processo de convergência contábil realmente traz mudanças organizacionais 

visíveis. 

Muitas dessas consequências, como mudança de postura profissional, interação com outras 

áreas, transformações na apuração do resultado e, em consequência disso, no cálculo de 

dividendos, são consideradas intuitivas. A contribuição do estudo é descrever e analisar, de 

forma empírica, essas alterações. Verificar se realmente essas mudanças esperadas ocorreram 

nas empresas analisadas e quais outras mudanças, não esperadas, também foram encontradas. 

Um possível impacto desta tese é poder correlacionar os achados nos estudos de caso com a 

teoria existente de mudanças organizacionais e convergência contábil. Será possível entender 

se as conclusões encontradas nas companhias estão alinhadas com o que está sendo estudado 

na literatura. 

Além disso, as investigações realizadas podem servir de modelos para estudos futuros, 

aprofundando a amostra de estudo ou horizonte de análise, ou, até mesmo, ampliando os 

achados com outras confrontações.  

Este estudo pretende categorizar as mudanças encontradas em relação aos elementos de 

mudanças organizacionais. Será possível compreender quais foram as alterações ocorridas na 

cultura, estrutura, sistemas e pessoas. Além disso, será possível identificar quais desses 

elementos são mais impactados, em quantidade e intensidade, com o IFRS. 

Pretende-se, com este trabalho, compreender o que a implementação de normas contábeis 

internacionais pode afetar na estrutura de poder dentro da organização. Conhecer o que esse 

processo altera as relações já existentes nas organizações. 

Outra contribuição da tese é investigar a questão de resistência à mudança. Será possível 

entender como as empresas lidaram com o processo de mudança, se enxergaram as alterações 

como benéficas para a organização, se já incorporam os números gerados no processo interno 

de tomada de decisão. 
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Além disso, o processo de elaboração e aprovação de uma nova norma contábil pode ser 

melhorado à medida que os órgãos reguladores passarem a conhecer mais sobre as suas 

consequências na vida de uma corporação e seus impactos nas ações humanas dentro do 

ambiente corporativo.  

A influência de mecanismos de pressão externa foi investigada como um dos fatores 

responsáveis ao processo de resistência à mudança. Foi possível compreender se as novas 

políticas contábeis foram somente implementadas por uma obrigatoriedade do órgão 

regulador e se algumas das consequências por elas causadas seriam encontradas mesmo sem a 

obrigatoriedade legal da mudança. 

1.6 Delimitações e Limitações do Estudo 

As análises deste trabalho foram elaboradas a partir da interpretação da pesquisadora sobre a 

realidade observada no estudo de caso.  

O CPC foi criado em 2005, por meio da Resolução do CFC nº 1.055. Mediante Deliberação 

da CVM nº 520, de 15 de maio de 2007, que aprovou a audiência pública conjunta e a 

aceitação dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC. 

As demonstrações contábeis das companhias abertas referentes ao exercício social de 2008 

foram afetadas por 15 pronunciamentos do CPC obrigatórios à época. Para as demonstrações 

contábeis de 2009, as empresas contaram com a opção de adotar, integralmente, as normas do 

CPC emitidas até então (sendo vedada a adoção parcial, com exceção dos pronunciamentos 

obrigatórios para 2008) ou somente fazê-las, integralmente, a partir de 2010. (Revista Capital 

Aberto. Guia de IFRS, 2011, p.39). 

Dessa forma, mudanças organizacionais já começaram a ser sentidas pelas companhias 

abertas desde a aceitação dos pronunciamentos do CPC feita pela CVM, em 2007. As 

empresas já iniciaram seus processos de implementação das normas contábeis internacionais 

e, com isso, os seus efeitos na corporação já começaram a serem sentidos. 
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Não é escopo desta tese a análise dos impactos contábeis das normas em determinadas 

demonstrações contábeis, mercado de capitais, mercado de crédito, relações com os 

stakeholders.  Não é escopo, também, a análise dos impactos de uma norma em específico.  

Este estudo pretende analisar o impacto do processo de implementação das normas contábeis 

internacionais como um todo, relacionados a aspectos humanos e econômicos da vida 

corporativa. Foram considerados os efeitos em todos os agentes de uma organização 

impactados com o processo de internacionalização, sejam eles os preparadores de 

demonstrações contábeis, fornecedores de informações, gerências ou auditoria. 

O escopo deste trabalho não incluiu ouvir qualquer contra argumentação de instituições ou 

pessoas citadas nos depoimentos dos entrevistados. 

Uma limitação deste trabalho é a dificuldade de isolar, de maneira total, o efeito do processo 

de convergência contábil nos modelos de condução de negócios e de gestão empresarial, uma 

vez que o processo de convergência, ainda, está sendo implementado nas empresas. 

Além disso, outras variáveis podem impactar nas modificações organizacionais de uma 

corporação, como mudanças tecnológicas, alterações no cenário econômico, entrada de novos 

concorrentes. 

Outra limitação se refere ao efeito memória deste estudo. As conclusões encontradas foram 

limitadas aos registros e recordações de eventos passados.  

Como forma de diminuir tal fato, a estratégia de pesquisa, evidenciada em capítulo específico, 

busca confrontar diversas fontes de dados. No estudo de caso, foram feitas entrevistas com 

diferentes pessoas e áreas dentro da organização e foram analisados diversos documentos 

internos, como apresentações e e-mails, além de terem sido feitas diversas consultas 

bibliográficas às demonstrações financeiras publicadas e sítios de relações com investidores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico deste estudo está dividido em duas partes. Na parte um, são abordados 

aspectos gerais da convergência contábil. Existem diversas pesquisas ligadas as 

consequências do processo de convergência, mas, em sua maioria, estão relacionadas ao 

conteúdo informacional da convergência contábil e associações com o mercado de capitais.  

Ainda, na parte um, são expostos estudos que tratam dos aspectos sociais e constitutivos da 

contabilidade, trazendo para a contabilidade financeira estudos sobre suas consequências 

sociais. Por fim, aborda-se o processo de convergência entre FASB e IASB. Tal processo 

possui diversas mudanças organizacionais e desafios na parte educacional, apresentando 

diversos pontos positivos e negativos. Algumas dessas questões abordadas podem ser, 

também, encontradas quando se estuda a convergência no Brasil. 

O processo de convergência contábil pode trazer diversas mudanças organizacionais. Tais 

mudanças são sentidas por fatores ambientais relativos à adequação de novas legislações. O 

sucesso dessas mudanças pode estar ligado a pressões externas feitas pelos órgãos reguladores 

brasileiros. Esse é o tema da parte dois deste referencial teórico. Analisam-se os fatores de 

desencadeamento de mudanças organizacionais existentes na literatura. Abordam-se os 

principais elementos de mudanças nas organizações: cultura, estrutura, sistemas e pessoas. Os 

principais desafios do processo de mudança são apresentados. Por fim, mostram-se estudos 

envolvendo mudanças organizacionais e a contabilidade, com exemplos englobando o 

processo de convergência no Brasil. 

2.1 Aspectos Gerais da Convergência Contábil 

2.1.1 Estudos sobre as consequências da convergência contábil 

Existem diversos estudos que analisam as consequências do processo de convergência 

contábil. Mas, em sua maioria, as consequências estão relacionadas a questões financeiras e 

econômicas. Há uma carência de estudos que tratem das consequências sob o aspecto social. 

Dragomir et al. (2009) estudaram 50 artigos sobre o tema de convergência na União Europeia 

e fazem comparações entre o que é escrito nos diferentes países. As análises enfocam se 

houve ou não melhora no conteúdo informacional com as normas internacionais. 



28 
 

Com a intenção de mapear o que está sendo estudado na literatura relacionada à convergência 

contábil, Ikuno et al. (2010) analisaram os principais periódicos internacionais de 2000 a 

2009 com temas ligados a financial reporting. 43% dos artigos analisados tratam de 

diferenças internacionais e implicação com o financial reporting, 13% analisam a mensuração 

da convergência e 13% impactos da adoção do IAS/IFRS. 

Barth et al. (2008) examinaram se a aplicação das IFRSs está associada a uma melhora das 

informações contábeis. Daske et al. (2008) analisam os benefícios da IFRS para o mercado de 

capitais. Os estudos de Schipper (2010) e Stovall (2010) tratam dos custos e benefícios do 

processo de convergência contábil. Aubert e Grudnitski (2011) analisaram os impactos e a 

importância da adoção obrigatória das IFRSs nas empresas europeias e fizeram associações 

entre informação contábil e retorno de mercado.  

O estudo de Aerts e Tarca (2010, p. 421) investigou se as diferenças entre países, no contexto 

institucional, afetam os atributos de explicações dos gestores nos relatórios de desempenho 

(MD&A e OFR) das demonstrações financeiras. Renders e Gaeremynck (2007, p. 49) 

analisam as melhorias da IFRS em relação aos diferentes ambientes institucionais. 

Trabalhos sobre as consequências da convergência contábil têm sido desenvolvidos no mundo 

todo. Podem-se citar estudos em empresas hispânicas (LAINEZ et al. 1999) gregas (BALLAS 

et al., 2010, p. 931), romenas (MIHAELA, 2010), tunisienses (TRABELSI, 2010), brasileiras 

(VIEIRA, 2010, p.13), indianas (FIROZ et al., 2011, p. 282), húngaras (BEKE, 2011, p. 125) 

e suecas (HELLMAN, 2011, p. 61). Estudos sobre as diferenças contábeis em países anglo-

saxões e Europa Continental (BRUSCA; CONDOR, 2002). O enfoque dos trabalhos é, 

basicamente, sobre melhorias no conteúdo informacional. São tratados assuntos como: 

alterações no nível de gerenciamento de resultados; associação entre variáveis contábeis e de 

mercado; redução de custo de capital e aumento de disclosure. 

O estudo de Neto et al. (2009) avalia o impacto da convergência contábil nos indicadores de 

análise de balanço em empresas brasileiras. A obtenção da amostra constitui na seleção de 

empresas classificadas nos níveis de governança corporativa da Bovespa, que divulgaram suas 

demonstrações do exercício 2008 em IFRS. Os resultados evidenciaram que há diferenças 

entre os indicadores calculados com base nas demonstrações contábeis elaboradas de acordo 

com cada padrão contábil. Contudo, por meio da análise de correlação e do teste Qui-
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Quadrado, constatou-se que os indicadores econômico-financeiros não são afetados de 

maneira estatisticamente significativa pelas diferenças existentes entre as normas contábeis 

brasileiras e as internacionais, demonstrando a inexistência de assimetria de informação nas 

empresas analisadas. 

Muitos trabalhos sobre as consequências do processo de convergência contábil, conforme 

apresentado, enfocam a associação de variáveis contábeis com econômicas, financeiras e até 

institucionais. Mas existem alguns estudos, que serão vistos a seguir, que exploram a 

associação da contabilidade internacionais com variáveis sociais e políticas. 

2.1.2 Aspectos sociais da contabilidade 

O processo de convergência contábil aos padrões internacionais pode provocar muitas 

mudanças sociais nas organizações. A contabilidade é vista como uma prática que influencia a 

construção da realidade em uma organização. 

A mudança para o IFRS nas empresas europeias, em 2005, utilizou-se de novas bases de 

mensuração da performance da empresa. O IFRS provoca impactos nos processos 

empresariais, incluindo informações gerenciais e alterações em sistemas, e também afeta o 

modo como os acionistas e o mercado avaliam a companhia. As mudanças não são apenas 

técnicas, requerem mudanças comportamentais em torno das organizações (COPE; CLARK, 

2003). 

A associação entre convergência contábil e mudanças sociais pode ser encontrada no estudo 

de Suzuki, 2007. Segundo esse autor, ao mudar as práticas da economia moderna e da 

governança corporativa, o campo da contabilidade financeira que pode ser mais afetado é o 

processo de internacionalização da contabilidade. Esse processo pode muito mais do que 

promover transparência e comparabilidade. (SUZUKI, 2007, p. 266 e 294) 

De acordo com Suzuki (2007, p. 265), a aplicação da convergência contábil pode mudar a 

visão da realidade organizacional levando a alterações na maneira como uma empresa é 

operada. Sobre esse aspecto, Hines (1988) considera que um importante papel da 

contabilidade é sua visão construtivista. Para ele “Nós construímos realidade”. 
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Suzuki cita o estudo de Cass (2006 apud SUZUKI, 2007) sobre o caso da China. Ao 

introduzir uma economia baseada em mercado, o governo mudou seu sistema contábil e, com 

isso, conseguiu transparência nos negócios e na economia internacional, além de promover 

um crescimento sustentável. (SUZUKI, 2007, p. 266 e 294) 

Com a intenção de mapear os estudos ligados aos mais diversos impactos provocados pelo 

processo de convergência contábil, Biondi e Susuki (2007, p. 598) analisaram artigos 

publicados desde 1970. Os impactos compilados estão ligados à formulação de estratégias 

globais, responsabilidade social, impostos, comércio internacional, globalização, regulação e 

ao desenvolvimento internacional. 

Alguns autores discutem diferentes impactos do processo de convergência contábil. A 

contabilidade é um processo político e sua aplicação possui diversas consequências não 

ligadas, diretamente, à área contábil e financeira. Algumas delas foram abordadas no trabalho 

de Suzuki (2010). 

No estudo sobre os “Impactos Inexplorados do IFRS”5, o professor Tomo Suzuki (2010) 

aborda aspectos, ainda, não estudados relacionados à implementação da IFRS na vida 

corporativa, econômica e social. Para o autor, muito se discute sobre o efeito da IFRS em 

questões como transparência, comparabilidade e eficiência, no mercado internacional.  

Para Suzuki é preciso analisar os aspectos sociais e constitutivos da contabilidade que é, 

frequentemente, considerado como política e economicamente neutra (SUZUKI, 2010). 

O professor de Oxford considera que tais normas têm grandes impactos ligados à governança 

corporativa, gerenciamento de recursos humanos, estratégia, planejamento macroeconômico e 

ao desenvolvimento econômico. Essas são consequências indiretas da IFRS causadas de 

forma não intencional. (SUZUKI, 2010) 

                                                
5Acesso ao site:<http://www.sbs.ox.ac.uk/research/accounting/Pages/UnexploredImpactsofIFRS.aspx> em: 12 
de agosto de 2010. 
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Venkatesh (2011) também comenta a associação da contabilidade com aspectos sociais. De 

acordo com ele não existia avaliação feita sobre o impacto socioeconômico da introdução da 

IFRS até a Universidade de Oxford entrar em cena com um estudo recente.  

Venkatesh (2011) considera que a IFRS inflama paixões extremas em igual intensidade entre 

os protagonistas e antagonistas. Ela representa uma mudança profunda na “gramática” da 

contabilidade. 

Venkatesh, em 04 de fevereiro de 2011, escreveu um relatório6 sobre o artigo de Suzuki e 

Jaypal de 2010. Não há, entretanto, no sítio7 do Professor de Oxford, informações sobre o 

local de publicação do artigo “Suzuki, Tomo & Jaypal Jain (2010) Socio-Economic Impacts of 

IFRS on Wider Stakeholders in India”. 

De acordo com Venkatesh (2011), os autores, Suzuki e Jaypal, estudaram o impacto da 

adoção das IFRSs, na Índia. Para isso, entrevistaram 371 stakeholders para chegarem a uma 

impressão coletiva. Lamentando o discurso padrão de alta qualidade, normas contábeis 

globais que garantem a transparência, comparabilidade e eficiência dos mercados financeiros, 

a aplicação da IFRS deve ser considerada como um problema que afeta o interesse nacional. 

O artigo revela que muitos participantes do mercado de capital indiano não encontraram 

benefícios significativos com as normas internacionais. A maioria dos stakeholders 

considerou que a introdução da IFRS foi cara sem apresentar os correspondentes benefícios. 

Ninguém consegue explicar, de acordo com os autores, como e por que a convergência é 

necessária ou melhor para a globalização, ou ainda, se ela é desejável para a Índia. Não estão 

impressionados com o discurso de que a adoção da IFRS levaria a uma maior entrada de 

capital estrangeiro no país. 

                                                
6Acesso ao site:<http://www.mrv.net.in/index.php?option=com_content&view=article&id=213:an-impact-study-
of-ifrs&catid=1:governance> em: 17 de março de 2011. 

7Acesso ao site:<http://www.sbs.ox.ac.uk/research/people/Pages/TomoSuzuki.aspx> em: 17 de março de 2011. 
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A maioria dos membros do The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), de acordo 

com o trabalho, não estavam cientes da decisão de convergência. O presidente do ICAI, de 

2007 a 2008, disse que a implementação das normas internacionais foi feita sem uma consulta 

adequada. Confirmando-se essa observação, o processo chega a ser irônico: a IFRS procurou 

ser introduzida para aumentar a transparência nos negócios e é de fato colocada em vigor da 

maneira mais antidemocrática. (VENKATESH, 2011) 

Tal estudo levou, de acordo com a reportagem, aos membros do ICAI, a marcarem uma 

reunião para março de 2011 para, possivelmente, adiarem o processo de convergência 

contábil indiano previsto para 1º de abril de 2011. (VENKATESH, 2011) 

Questões de essência sobre a forma, contabilizações a valor justo, normas baseadas em 

princípios, típicas da contabilidade internacional, levam a conceitos de grande subjetividade 

com consequências no campo social. 

O estudo da contabilidade como prática e as consequências sociais da aplicação de uma 

norma são recentes nas pesquisas de contabilidade financeira. Tais análises podem ser vistas, 

com mais frequência, em trabalhos de contabilidade gerencial. Essa carência pode levar a uma 

série de oportunidades de estudos futuros. 

Miller (1994) aponta a contabilidade como uma “prática”. Ela é uma tentativa de intervir nas 

ações dos indivíduos, entidades e processos, transformando-os para atingir determinados fins. 

Nessa perspectiva, a contabilidade não é vista meramente como uma divulgadora de fatos da 

realidade econômica e, sim, como um conjunto de práticas que afetam o mundo em que se 

vive. O tipo de realidade social que se está inserido, o modo como se entendem as escolhas 

nas esferas de negócios e individuais, a forma como se gerência e organiza as atividades e os 

processos, e o modo como se administra a vida. 

O processo decisório e a estrutura organizacional, também, podem estar relacionados com as 

práticas contábeis. Para Hopwood (1983, p. 287), em muitos casos, as formas como ocorrem 

os processos decisórios, a estrutura das atividades organizacionais e, até mesmo, as 

especificações dos limites organizacionais, não são independentes de suas representações 

contábeis. A existência e a consequência da contabilidade tornam-se, dessa forma, difíceis de 

serem separadas das diversas funções organizacionais.  
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A contabilidade como prática, também, é encontrada em artigo de Hopwood (2009a). Esse 

autor reconhece que as práticas financeiras e institucionais têm crescido em significado e 

influência, e que muitas questões importantes, ainda, não foram analisadas e exploradas 

dentro das pesquisas financeiras. Já existem, em alguns países, diferentes estudos para 

entender, não somente, as práticas financeiras e institucionais, mas, igualmente, seus impactos 

e consequências mais amplas e como o setor financeiro se tornou, tão rapidamente, 

proeminente (HOPWOOD, 2009a, p.549-550). 

A crise econômica, de 2008 e 2009, também, teve importante significado social para a 

contabilidade. Em áreas de contabilidade financeira há uma grande preocupação que ela possa 

revelar problemas nos números e nos procedimentos inadequados. Hopwood (2009b) 

relaciona as implicações da crise econômica para a contabilidade e pesquisas acadêmicas. O 

autor conclui que uma melhoria no entendimento da contabilidade, e em suas consequências, 

requer uma exploração do funcionamento da contabilidade institucional e um entendimento 

das questões que permeiam as mudanças contábeis. 

2.1.3 Convergência entre FASB e IASB 

O Brasil está passando pelo processo de convergência contábil. Dessa forma, a maneira de se 

fazer contabilidade no país passa por profundas alterações. Os conceitos voltados à essência 

econômica, princípio sobre a forma e representação da realidade econômica requerem 

diversas transformações na profissão. Mudam-se: o perfil do profissional contábil; a 

importância da profissão; a maneira de encarar o objetivo das demonstrações contábeis e o 

relacionamento da contabilidade com as diversas áreas da empresa. 

Todas essas alterações podem trazer diversas consequências nas empresas brasileiras, como: 

informacionais; organizacionais; econômicas; financeiras; sociais e políticas. Os Estados 

Unidos que, ainda, fazem a sua contabilidade de acordo com as normas americanas; também, 

estão passando por esse processo de convergência.  

De acordo com Liu e Hiltebeitel (2010, p.26), em novembro de 2008, a SEC propôs um 

roteiro para a potencial utilização de demonstrações financeiras elaboradas de acordo com a 

IFRS para as empresas americanas. De acordo com o roteiro, o prazo para as grandes 

empresas era o ano de 2014 e para as pequenas em 2015 e 2016. No entanto, em fevereiro de 

2010, a SEC mudou a data da transição de 2014 para 2015 ou 2016, pois tem a opinião de que 
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um plano de transição de sucesso precisa de quatro ou cinco anos para preparação, com 

possíveis impactos na natureza organizacional. Esse processo de convergência caminha 

lentamente e encontra diversas oposições. 

A seguir, abordam-se estudos sobre as mudanças organizacionais americanas ligadas à 

convergência, aos desafios relacionados à área educacional e apresentam-se alguns prós e 

contras ao movimento de harmonização contábil. 

2.1.3.1 Mudanças organizacionais 

Uma das principais questões relacionadas à convergência entre FASB e IASB, de acordo com 

Gannon (2008, p.5-6), refere-se a mudanças organizacionais. Tal fato requererá mudanças em 

planejamento, comunicação e treinamento. As principais considerações sobre recursos 

humanos e revisão de lideranças incluem: 

• Prontidão organizacional: um passo importante para avaliar o impacto da IFRS é 
entender o conhecimento atual da empresa e do seu grau de familiaridade com a IFRS 
para determinar que tipo de programa de educação será necessário. Além de ter uma 
estratégia interna de comunicação, como sessões de informação executiva e 
workshops. 

• Formação e aprendizagem: a formação em IFRS deve se estender para além do 
pessoal técnico da contabilidade e pode representar um desafio significativo para as 
organizações. A conversão para IFRS exigirá que partes interessadas em toda a 
empresa sejam treinadas, adequadamente.  

• Comunicação com os Stakeholders: a conversão para IFRS, também, significa 
antecipar as necessidades de informação e comunicação dos grupos de stakeholders 
externos, incluindo conselhos, acionistas, credores, investidores e analistas, entre 
outros. Por exemplo, o conhecimento de finanças, para os membros do conselho 
relacionados com IFRS, terá de ser concretizado. 

• Realizar uma análise fundamental: o IFRS pode ter diversos impactos na 
organização. É preciso identificar o público-alvo e grupos interessados afetados pelo 
IFRS e avaliar seu atual nível de compreensão. Necessidades de comunicação é um 
importante passo no planejamento para os impactos do IFRS. 

• Desenvolver planos de comunicação e treinamento: a comunicação e a formação 
serão um elemento essencial na efetividade do planejamento e da gestão das alterações 
necessárias decorrentes da conversão para IFRS. Estabelecer um plano proativo para 
atender ao treinamento de curto e longo prazo e comunicação será requisito 
fundamental. 

Para Gannon (2008, p.12), a convergência entre FASB e IASB não tem efeitos somente 

ligados a aspectos contábeis. Tal fenômeno envolverá mudanças em: 
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• Controles internos e procedimentos; 
• Relatórios legais e internos; 
• tecnologia; 
• planejamento tributário; 
• tesouraria e gestão de tesouraria; 
• contratos, questões legais e covenants; 
• questões de recursos humanos, incluindo educação, formação e remuneração; 
• comunicação interna; 
• comunicação externa com acionistas e mercado; 
• certificação profissional. 

Nessa mesma linha das modificações sofridas em relação ao novo panorama da profissão, 

Marshall (2010, p.37) cita as atividades que as empresas americanas terão que concluir 

relacionadas ao processo de convergência entre FASB e IASB: 

• treinamento sobre as novas normas; 
• medir impactos; 
• conduzir estudos de benchmarking; 
• avaliar processos e sistemas; 
• medir impactos em outras funções corporativas; 
• desenvolver plano de adaptação holístico; 
• atualizar suas políticas contábeis; 
• comunicar os stakeholders. 

2.1.3.2 Educação contábil 

Uma grande preocupação dos acadêmicos sobre a convergência entre FASB e IASB, refere-se 

à questão da educação contábil em IFRS nas escolas americanas. 

Os autores Liu e Hiltebeitel (2010, p.30) apresentaram um estudo elaborado nas companhias 

americanas sobre a convergência e concluíram que: 

• uma adoção rápida ao IFRS provocará desvantagens para a economia e para os 
estudantes americanos; 

• o ensino do IFRS deve ser incluso, de forma considerável, nos programas escolares 
em 2011; 

• 25% dos docentes americanos declararam terem conhecimento superficial de IFRS; 
• há uma expectativa que a convergência seja feita em 2015 ou data posterior; 
• o maior desafio para a comunidade acadêmica é abrir espaço para o estudo de IFRS; 
• as escolas estão fornecendo pouco apoio financeiro e tempo limitado de liberação de 

curso para os professores se qualificarem. 
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Mudança na educação contábil, também, é assunto do trabalho de Miller e Becker (2010, p. 

65-66). As normas do IFRS são baseadas em princípios, enquanto as americanas são feitas 

com base em regras. Os cursos de contabilidade deverão atrair alunos que possuam esse estilo 

de ensino. O ensino de contabilidade baseada em princípios requer uma mudança na maneira 

de dar aula. A mudança é voltar a entender a base; a contabilidade deverá ser ensinada por 

meio de situações da vida real, mediante estudos de caso e trabalhos em grupo. A dificuldade 

de ensinar conceitos em sala de aula, também, deve ser considerada. O ensino de IFRS exigirá 

mais ênfase curricular no pensamento criativo, análise, tomada de decisão coerente e trabalho 

em equipe. Tais mudanças não podem ser implementadas instantaneamente. 

A adaptação exige tempo e mudança nos programas escolares. De acordo com Yallapragada 

(2011, p. 61), as escolas de negócio americanas e profissionais contábeis terão, apenas, quatro 

anos para entenderem as normas contábeis internacionais e sobre sua implementação. Muitas 

das escolas americanas, atualmente, não têm IFRS em seus programas escolares. Os maiores 

problemas, do ponto de vista educacional, são a falta de livros didáticos sobre o assunto e a 

falta de treinamento dos professores sobre IFRS.  

As mudanças na contabilidade revelam uma necessidade de novas contratações. Jovens 

profissionais precisam sair das universidades com esse novo conhecimento contábil. Chang et 

al. (2011, p. 31) fizeram um panorama da profissão contábil atual. Para os autores, a profissão 

está em um estado de transformação. Depois de séculos de normas contábeis locais, a 

profissão está entrando em um mundo com um conjunto de normas globais e encontrando 

novas tecnologias como dados orientados em objetos e XBRL para armazenar e distribuir 

informações financeiras.  

As corporações estão demandando, continuamente, auditorias. As instituições financeiras 

estão criando uma complexa rede de ativos e passivos, e a propriedade das informações está 

se movendo para a internet, bem como as relações da empresa e seus clientes. Para se adaptar, 

é necessária a contratação de jovens profissionais, funcionários com facilidade em conhecer 

tecnologia, com conhecimento nos princípios contábeis, sem estarem contaminados pelas 

velhas práticas. As universidades continuarão a ser a primeira opção de recrutamento desse 

profissional (CHANG et al.,2011, p. 31). 
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2.1.3.3 Prós e contras ao movimento de convergência  

O processo de convergência entre FASB e IASB causará diversas mudanças organizacionais 

nas corporações americanas, tais como: treinamentos; adaptações; melhorias em 

comunicações internas e externas e mudanças tecnológicas. Outro desafio desse processo está 

relacionado à mudança na educação contábil do país. 

Há diversos estudos sobre os prós e os contras ao movimento de convergência contábil 

americano. A maior comparabilidade, liquidez, menor custo de capital e normas mais 

baseadas em princípios podem ser consideradas como benefícios desse processo. Os 

malefícios podem estar relacionados a questões institucionais. 

De acordo com Hail et al. (2010, p.386-388), os benefícios relacionam-se a aumento de 

qualidade, maior comparabilidade e maior liquidez ao mercado, menor custo de capital e 

melhor alocação de capital. Os benefícios, porém, em relação ao aumento de qualidade e 

maior comparabilidade variam, significativamente, entre firmas, indústrias, mercados e países 

e, também, podem ser negativo. Estudos acadêmicos consideram que incentivos econômicos e 

gerenciais são tão importantes quanto às normas contábeis na influência das práticas 

contábeis. 

As transformações contábeis mudam também a relevância da informação para investidores e 

preparadores. Nilsen (2010, p. 24) entrevistou Paul V. Stahlin, chairman do AICPA de 2010 e 

2011. De acordo com o entrevistado, muito do que se fazia nas companhias americanas com o 

US GAAP não era relevante para os investidores, usuários e preparadores de demonstrações 

contábeis. Stahlin considera, ainda, que a crise financeira poderia ser resolvida com duas 

soluções: alfabetização financeira e gerenciamento de risco empresarial. 

Um dos problemas com a convergência pode estar relacionado à comparabilidade e às 

questões políticas. Um único conjunto de normas não garante a comparabilidade das práticas 

de divulgação das empresas, nem dentro de um país. A comparabilidade não é uma questão de 

enforcement. Os efeitos das normas contábeis não podem ser vistos de forma isolada da 

infraestrutura institucional de cada país. Globalmente, há uma influência da estrutura de 

mercado de capitais e outros elementos em torno da adoção do IFRS. Nem todos os países e 

firmas enxergam benefícios e não é claro que os efeitos documentados podem ser atribuídos 

às novas práticas contábeis exclusivamente. (HAIL et al., 2010, p.386-388). 
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Hail et al. (2010, p.355) analisaram fatores políticos e econômicos relacionados com a 

possível adoção do IFRS pelos Estados Unidos. Desenvolveu-se um quadro conceitual para 

análise dos custos e benefícios potenciais da adoção das IFRSs nos Estados Unidos. Com base 

na literatura acadêmica em contabilidade, finanças e economia, foi avaliado o potencial 

impacto da adoção do IFRS na qualidade e na comparabilidade das práticas contábeis 

americanas, os efeitos decorrentes no mercado de capitais e os custos potenciais da mudança 

de US-GAAP para IFRS.  

Discutiu-se, também, a compatibilidade do IFRS com o atual ambiente legal e regulatório dos 

EUA, bem como os eventuais efeitos macroeconômicos da adoção do IFRS. A análise 

mostrou que a decisão de adotar as IFRSs envolve, principalmente, um trade-off entre custo-

benefício: 

• recorrentes, embora modestos, benefícios de comparabilidade para os investidores;  
• recorrente redução de custos futuros, referentes, em grande parte, às empresas 

multinacionais;  
• os custos de transição, sustentados por todas as empresas e a economia americana 

como um todo, incluindo aqueles relativos aos ajustes para instituições americanas. 

Lindberg e Seifert (2010, p. 229) analisaram a questão da convergência da contabilidade 

americana para o IFRS em relação às seguradoras. De acordo com os autores, o uso do IFRS 

requer mais julgamento e menor dependência de regras. As normas são mais conceituais que 

prescritivas e alteram, significativamente, a elaboração das demonstrações contábeis, 

auditoria e regras de conduta profissional. 

Uma das principais diferenças percebidas entre IFRS e US-GAAP, de acordo com Hail et al. 

(2010, p.386-388), é que o primeiro promove maiores chances de manobra, as normas são 

menos específicas e há menos guias de implementação. Os EUA começaram com o conceito 

de normas baseadas em princípios e evoluiu para um conjunto mais detalhado de normas em 

função das mudanças no ambiente institucional americano. O IFRS estará sujeito as mesmas 

forças uma vez adotado nos EUA.  

Dada a grandiosidade das instituições americanas não parece que a adoção do IFRS, nos 

EUA, provocará enormes efeitos macroeconômicos. Entretanto, esperam-se ações 

redistribuíveis entre firmas e provedores de serviços. Além disso, pode haver efeitos menores 
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de comparabilidade em fluxos comerciais, em fluxos de portfólios e investimentos 

estrangeiros, incluindo fusões e aquisições internacionais. Embora, esses efeitos dependam, 

crucialmente, da magnitude dos efeitos da comparabilidade e as regras futuras do IFRS ao 

redor do mundo. (Hail et al., 2010, p.386-388) 

Em 2010, a SEC publicou um relatório sobre a possível incorporação do IFRS nas 

demonstrações contábeis americanas. Segundo a instituição, muitos consideram que ainda é 

cedo para julgar o potencial do IFRS em ser a norma global de alta qualidade. Para essa 

convergência ser feita de forma adequada, seria necessário um plano de trabalho mais 

abrangente e transparente. Não houve afirmações conclusivas sobre prazos para este trabalho. 

De acordo com o relatório da SEC, a convergência afetaria, nos Estados Unidos, os processos 

de certificações contábeis, provocaria mudanças nos sistemas contábeis, na parte educacional, 

em contratos firmados, alteraria questões de governança corporativa e contingência, além de 

afetar o capital humano. 

Depois de abordadas as transformações na contabilidade oriundas do processo de 

convergência contábil, discutida as suas relações com aspectos sociais e apresentados os 

desafios ligados à convergência internacional americana, será vista a teoria de mudanças 

organizacionais.  

2.2 Mudanças organizacionais 

O processo de convergência contábil, no Brasil, pode trazer consequências sociais nas 

instituições, como, por exemplo, mudanças relacionadas à gestão de recursos humanos, 

políticas de remuneração, formas de controle, formulação de estratégias empresariais. Há uma 

literatura específica que trata do assunto de mudanças organizacionais. 

Uma definição de mudança é encontrada em Chiavenato, 2003, p.374. Ela é uma transição de 

uma situação para outra diferente ou a passagem de um estado para outro diferente. Mudança 

implica ruptura, transformação, perturbação, interrupção. 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.  
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As mudanças ocorridas nas empresas brasileiras oriundas do processo de convergência 

contábil internacional são feitas, de forma planejada, pela imposição do órgão regulador e 

seguem cronogramas estabelecidos. As companhias abertas, por exemplo, estão sujeitas às 

determinações estabelecidas pela CVM. Elas devem afetar diversos departamentos e 

processos dentro de uma instituição. Essas mudanças são sentidas por fatores ambientais 

relativos à adequação de novas legislações.  

Mudança planejada é o projeto e a implementação deliberada de uma inovação estrutural, de 

uma nova política ou objetivo, ou de uma mudança na filosofia, no clima ou no estilo 

operacional. O que distingue mudanças planejadas de mudanças reativas é o seu âmbito e sua 

magnitude. A mudança planejada objetiva preparar toda a organização, ou uma parte dela, 

para se adaptar as mudanças significativas em seus objetivos e direcionamentos. (STONER; 

FREEMAN, 1995, p. 300) 

2.2.1 Fatores de desencadeamento de mudanças organizacionais 

O estudo das mudanças planejadas faz parte de investigações sobre o desenvolvimento 

organizacional. Esse pode ser definido, de acordo com Oliveira (2005, p. 448), como uma 

resposta à mudança, uma complexa estratégia educacional que tem por finalidade mudar 

crenças, atitudes, valores e a estrutura da empresa, de modo que eles possam melhor se 

adaptar aos novos mercados, tecnologias e desafios e ao próprio ritmo vertiginoso de 

mudanças. 

Para Cummings e Worley (2005, p.28-30), os processos de mudanças planejadas, geralmente, 

envolvem quatro fases: 

• entrada e contratação; 
• diagnóstico; 
• planejamento e implementação da mudança; 
• avaliação e mudança institucional. 

Oliveira (2005, p.470), aponta como uma das condições para o sucesso de desenvolvimento 

organizacional a pressão do ambiente, interno ou externo, para a realização da mudança. As 

determinações da CVM podem ser consideradas pressões externas necessárias para o sucesso 

da mudança. 



 41

Basil e Cook (1974) consideram como os principais elementos de mudança: estrutura; 

tecnologia; comportamento social e instituições. Na mesma linha está Wood (2004, p. 23), 

que considera que os principais elementos da mudança organizacional são a tecnologia, o 

comportamento social e as instituições e estruturas. As empresas mudavam, principalmente, 

em virtude de novas tecnologias, restrição de recursos e adequação a novas legislações.  

Gibson (2006, p. 488-489) cita dois tipos de fatores de mudanças: 

• fatores ambientais: econômicos, tecnológicos, sociais e políticos; 
• fatores internos: comportamento ou processo organizacional. 

O trabalho de Bressan (2005) apresenta, segundo alguns autores, fatores de desencadeamento 

de mudanças 

• Robbins (1999): natureza da força do trabalho, tecnologia, choques econômicos, 
concorrência, tendências mundiais, política mundial.  

• Nadler e Cols. (1995): descontinuidade na estrutura organizacional, inovação 
tecnológica, crise e tendência macroeconômica, mudanças legais e regulamentação, 
forças de mercado e competição, crescimento organizacional. 

• Pettigrew (1987): recessão econômica, mudanças nos ambientes de negócio.  

Para Motta (2001, p. 41-54), há cinco principais formas de se ver a realidade administrativa e 

de se determinar a mudança organizacional. 

• A mudança é vista como um compromisso ideológico: relaciona-se a aquisição de 
novos compromissos valorativos. A realidade organizacional só existe em função das 
pessoas, ou seja, a organização não tem existência à parte de seus participantes, e os 
objetivos organizacionais constituem os objetivos individuais. A intervenção para 
mudar é nas ideias e, não, nos fatos. 

• A mudança como um imperativo ambiental: é vista como uma necessidade 
provocada pelo ambiente no qual se inserem a organização e seus membros. Variações 
ocorridas no meio exterior impõem a mudança. Todo comportamento é explicável em 
termos de causas externas. 

• A mudança como uma reinterpretação crítica da realidade: é um processo 
consciente de criar uma nova realidade organizacional. Os valores são formados por 
interpretação subjetiva da realidade objetiva. A realidade organizacional constitui-se 
da interpretação ativa do indivíduo sobre si próprio, sobre as interpretações dos outros 
a seu respeito e da própria definição sobre a realidade administrativa em que vive. 

• A mudança como uma intenção social: é vista como um processo consciente de se 
alterar as relações sociais. Só pode compreender uma organização quem se aprofundar 
na interpretação das relações nela existentes. É preciso saber as explicações dos 
membros de uma organização sobre suas ações e sobre sua realidade do trabalho. 
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• A mudança como transformação individual: é vista como um processo consistente 
de se criar uma nova visão de si próprio. Ela é um ato de criação e transformação 
individual. As práticas de mudanças enfatizam métodos introspectivos. 

No entanto, de acordo com Motta (2001, p. 54-55), os paradigmas de mudança têm limites, 

não são, totalmente, coerentes, nem mantêm uma consistência interna inviolável. Eles não são 

estanques ou irrelacionáveis; se superpõem e se comunicam. 

As mudanças organizacionais oriundas do processo de convergência contábil são causadas 

por alterações no ambiente legal. De acordo com a classificação de Motta (2001), a mudança 

é um imperativo ambiental. 

Além de se explicar os tipos e as necessidades de mudanças, a literatura divide as mudanças 

planejadas em alguns modelos. Os autores Cummings e Worley (2005, p.22-28) dividem a 

teoria das mudanças planejadas em três modelos: 

• Modelo de mudança de Lewin. Envolve três passos. Descongelamento: redução das 
formas que mantém uma organização. Movimento: desenvolvimento de novos 
comportamentos e valores. Recongelamento: estabelece, na organização, um novo 
estado de equilíbrio. 

• Modelo de pesquisa-ação. Há oito passos principais. Identificação do problema, 
consulta a um especialista em comportamento, coleta de dados e diagnóstico 
preliminar, feedback com um cliente principal, diagnóstico conjunto do problema, 
plano de ação conjunto, ação, coleta de dados após a ação. 

• Modelo positivo. Envolve cinco fases: Inquérito inicial; análise das melhores práticas; 
descoberta dos temas; vislumbro do futuro almejado; desenho e entrega. 

Qwesha (2009) faz a seguinte relação de autores e seus diversos modelos com as etapas de 

mudanças organizacionais: 

• Modelo de mudança de Lewin: fase 1: descongelamento (criar alta necessidade de 
mudança e minimizar a resistência da mudança); fase 2: movimento (mudar pessoas, 
tarefas, estruturas, e encorajar apoio contínuo); fase 3: recongelamento (reforçar os 
resultados e fazer modificações construtivas). 

• Modelo de pesquisa-ação 
• Pesquisa-ação contemporânea: método contemporâneo de mudança planejada 

baseado em aspectos positivos da organização. Há 6 etapas: 1- escolher assuntos 
positivos; 2- coleta de positivas histórias entre os membros participantes; 3- exame de 
dados e desenvolvimento de possibilidades; 4-construir uma visão com os membros 
participantes; 5- desenvolver planos de ação e 6-avaliar.  
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• Modelo geral de mudança planejada: há 4 etapas: 1- entrada e contratação; 2- 
diagnóstico; 3- planejamento e implementação da mudança e 4- avaliação e 
institucionalização.  

• Gardner’s Action Training: desenvolver a capacidade de mudança organizacional 
permite mudanças reativas e proativas no ambiente organizacional. Todo o membro da 
organização é ao mesmo tempo treinador e agente de mudança. A teoria está baseada 
no princípio que a organização não muda, quem muda são as pessoas. 

• Modelo Burke-Litwin: um modelo descritivo que considera causa e efeito e 
incorpora a importação do ambiente externo como input e indivíduos e performance 
organizacional como output. Há 10 dimensões: missão e estratégia; estrutura; 
requerimentos e habilidades; liderança; práticas gerenciais; clima; motivação; 
necessidade de sistemas e indivíduos.  

• 8 passos de Kotter: 1- estabelecer o senso de urgência; 2- criar guia de coalisão; 3- 
desenvolver a visão e estratégia; 4- comunicar a mudança de visão; 5- explicar aos 
empregados das mudanças gerais; 6- gerar premiações de curto prazo; 7- consolidar 
ganhos e produzir mais mudanças; 8- ancorar novos enfoques na cultura.  

• 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, 
baseado em duas dimensões críticas: escala de mudança e transformações corporativas 
no estilo de liderança.  

• Patching: o processo estratégico que executivos de empresas regularmente 
remapeiam as oportunidades de mudanças nos negócios. Isso pode ser feito na forma 
de aumentar, dividir, transferir, eliminar estruturas de negócios. Geralmente são em 
baixa magnitude e feitas frequentemente. 

• Modelos de mudança soft systems: mudança no enfoque do desenvolvimento 
organizacional – conhecimento da realidade atual traz a necessidade de mudança 
contínua sem o tempo de recongelamento da nova realidade antes de embarcar em 
uma nova mudança. A teoria, também, enfatiza a importância do conhecimento das 
pessoas e o conceito de aprendizado organizacional.   

O modelo de Lewin difere dos modelos citados anteriormente, pois enfoca mudanças 

planejadas em processos gerais e não em atividades organizacionais específicas. 

(CUMMINGS; WORLEY, 2005). Ainda, no modelo de Lewin, mudanças bem sucedidas 

requerem o descongelamento do status quo. A mudança para um novo estado e o 

congelamento da nova mudança para torná-la permanente. O status quo pode ser considerado 

um estado de equilíbrio. O descongelamento é necessário para o afastamento desse equilíbrio. 

Uma vez alcançado esse descongelamento, pode-se implementar a mudança. Entretanto, a 

simples introdução da mudança não é garantia que ela se manterá. A nova situação precisa 

ser, novamente, congelada para que possa se sustentar com o tempo. (ROBBINS; DECENZO, 

2004, p.146) 

O estudo de Grey (2004) faz uma crítica a técnicas de gerenciamento de mudanças. Muitos 

estudos partem do pressuposto de que no gerenciamento da mudança é essencial a capacidade 
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de deslocar ou de generalizar, aquilo que (supostamente) deu certo em uma situação para 

outra. A metáfora dominante no estudo de Lewin (1951) é a mecanicista: existem forças que 

operam para estabilizar ou desestabilizar uma organização. A organização pode ser 

descongelada e recongelada, como se desejar. No entanto, serão as organizações tão 

condescendentes com o controle como, diga-se, um bloco de gelo? Essa visão mecanicista 

está claramente relacionada à questão da capacidade de generalização.  Se o gerenciador é um 

técnico que compreende a “física” dos campos de força organizacionais e a mecânica do 

refrigerador, então, basicamente, isso implica um tipo de conhecimento confiável e 

transferível. 

Ainda, de acordo com o autor, apesar de toda conversa sobre forças e congelamento, as 

pessoas não agem da mesma forma que os átomos na água; agem de formas tanto 

imprevisíveis quanto – mais importante – sujeitas as mudanças deliberadas e intencionais por 

parte dos indivíduos interessados. Da mesma maneira, o entendimento mecanicista sustenta a 

questão da capacidade de generalização. Se a questão fosse simplesmente descongelar e re-

congelar átomos de água, seria possível dizer que, dadas certas condições – facilmente 

replicáveis – os átomos agiriam da mesma forma. Mas nas organizações esse tipo de 

condições nunca poderá ser especificado ou replicado. (GREY, 2004, p.18) 

O trabalho de Qwesha (2009) analisou o processo de reestruturação de um hospital sobre uma 

perspectiva de mudança organizacional em particular pelo modelo dos três estágios de Lewin 

(1951). A reestruturação foi colocada em prática baseada na teoria da racionalização. A 

conclusão foi baseada na percepção dos gerentes sobre o plano de reestruturação. Algumas 

conclusões do estudo: a racionalização começou por reunir informações sobre a deficiência do 

hospital, mas não entendeu o grau de prontidão para mudança; os prazos não foram 

claramente definidos; as mudanças eram conduzidas a partir da alta administração, com 

objetivos claros e sem prazos; não havia nenhuma estrutura para preparar os funcionários para 

o processo de racionalização; houve falta de capacidade dos gerentes de nível médio para 

motivar os funcionários. 

Os estudos de mudanças organizacionais avançaram consideravelmente com o tempo. Kahn 

(1974) citava os problemas dos trabalhos nessas áreas:  

• poucas proposições teóricas na literatura; 
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• repetições sem desenvolvimentos adicionais; 
• poucos conselhos encontrados; 
• conclusões sem provas; 
• poucos estudos com observações empíricas. 

Trabalhos de mudanças organizacionais devem considerar os seguintes aspectos de acordo 

com Pettigrew, 1997: 

• estudos dos processos em tornos dos diversos níveis de análise; 
• interconexões temporais, estudando o processo no passado, presente e futuro; 
• explicação do contexto e ação; 
• procura de um entendimento holístico; 
• ligação entre os processos de análise e os achados. 

Já, Whittington et al., 1999 consideram como problemas na literatura o mapeamento limitado 

da extensão das mudanças organizacionais contemporâneas, confusão como as mudanças 

contemporâneas se interagem e falta de teste sistemático da consequência da performance do 

tipo de mudança.  

Desde então, consideráveis avanços foram feitos nessas áreas. Existem diversos escritores que 

acreditam que o contexto e a ação são variáveis inseparáveis, e as teorias de mudança devem 

explicar as continuidades, e a análise histórica deve ser parte essencial da investigação do 

processo de mudança. (PETTIGREW et al., 2001). 

Os estudos internacionais focam cada vez mais na interação, para os estudos de mudanças, 

entre o contexto temporal e espacial. Mas, ainda, existem problemas em suas elaborações. 

(PETTIGREW et al., 2001) 

Pettigrew et al. (2001) analisaram 10 artigos de mudanças organizacionais do Special 

Research Forumon Changeand Development Journeys no intuito de verificar se haviam 6 

fatores considerados importantes para um trabalho de mudanças organizacionais: 

• múltiplos contextos e níveis de análises – presente em 70% dos artigos; 
• tempo, histórico, processo e ação – presente em 80% dos artigos; 
• ligação entre processo e achados – presente em 20% dos artigos; 
• pesquisa internacional comparativa – não encontrado; 
• receptividade, customização, sequência e passos – presente em 60% dos artigos; 
• ligação entre literatura e prática – presente em 40% dos artigos. 
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2.2.2 Elementos de mudanças organizacionais 

Existem cinco tipos básicos de objetivos de mudanças (SHIRLEY, 1974): 

• Estratégicos; 

• Tecnológicos; 

• Estruturais; 

• Comportamentais; 

• Programa. 

 

Shirley (1974) também lista os principais alvos de mudança: 

• distribuição das funções; 

• relações de autoridades horizontais e verticais; 

• relações de subordinação; 

• processo de comunicação e decisão; 

• diretrizes; 

• sistema de incentivo formal. 

Mudanças podem ocorrer em uma organização em um nível mais amplo e conceitual (por 

exemplo, uma mudança de cultura) ou em um nível mais estreito e concreto (por exemplo, a 

troca de um equipamento). Em um nível mais alto, a organização pode alterar sua cultura e 

correspondentemente sua visão estratégica. Em um nível mais baixo, a organização pode 

trocar sua estrutura e seu portfólio de posição estratégica, incluindo negócio, produtos e 

mercados. (MINTZBERG; WESTLEY, p.40-41, 1992) 

Abaixo vem a remodelagem de seus sistemas e processos na dimensão organizacional, e os 

específicos programas de dimensão estratégica, como: assuntos de sistemas; pesquisas 

operacionais; planejamento e orçamento. (MINTZBERG; WESTLEY, p.40-41, 1992) 

Finalmente, o nível mais concreto mostra que uma mudança organizacional pode afetar as 

pessoas (e seus trabalhos) e suas operações, incluindo máquinas, arquitetura, outras 
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instalações (refazer, reduzir). Há a preocupação com campos como o desenvolvimento 

organizacional e gerenciamento de operações. (MINTZBERG; WESTLEY, p.40-41, 1992) 

O Quadro 1 classifica os elementos de mudanças organizacionais em seus níveis: 

Quadro 1 – Elementos de mudanças organizacionais 

  

Mudança na organização (estado) Mudança na estratégia (direção) 

Mais conceitual 
(pensamentos) 

Cultura Visão 

Estrutura Posição 

Mais concreto (ações) 
Sistemas Programas 

Pessoas Instalações 

Fonte: Mintzberg e Westley, p.40-41, 1992. 

Para Whittington et al., 1999, as mudanças podem afetar as estruturas (redução de níveis 

hierárquicos, aumento de organizações baseadas em projetos, aumento da descentralização 

operacional, aumento da descentralização estratégica), processos (aumento de associações 

horizontais, aumento na informação tecnológica, novos usos de recursos humanos) e 

fronteiras (aumento de terceirização e alianças, redução da diversificação).  

Já para Daft (2003, p. 330), os processos de mudanças podem trazer: 

• mudanças na tecnologia; 
• mudanças nos produtos e serviços; 
• mudanças na estratégia e estrutura; 
• mudanças na cultura. 

O estudo de Fontana e Neto (2006) propõe um modelo de mudança organizacional. Esse 

modelo é formado pelo subsistema estrutural, subsistema cognitivo e comportamento. Toda a 

ação realizada dentro da organização afeta um dos dois subsistemas: estrutural ou cognitivo, 

por serem estas as dimensões “visíveis”, na qual é possível interferir diretamente. O ambiente 

interfere no modelo na forma como os dois sistemas são configurados e, indiretamente, ajusta 

o comportamento organizacional para atender as suas demandas.  

Tentar mudar a cultura sem mudar a visão (ou vice versa) não parece fazer sentido, mas as 

pessoas podem ser mudadas sem alterar as instalações (ou vice versa). Quanto maior o nível 
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da escala, mais abrangente e integrada deve ser a mudança. (MINTZBERG; WESTLEY, 

p.40-41, 1992) 

Para Stoner e Freeman (1995, p. 305), uma organização pode ser mudada alterando sua 

estrutura, sua tecnologia, seu pessoal ou alguma combinação desses três aspectos. 

Uma nova legislação contábil pode ter causado alterações em fatores tecnológicos, 

estratégicos e estruturais nas empresas brasileiras. É possível que a adoção de normas 

contábeis internacionais altere o organograma de algumas empresas, provocando mudanças 

em algumas atividades, áreas, processos e envolvimento de pessoas. Algumas estratégicas, 

como política de remuneração, também, podem ser modificadas.  

O problema com muitas fusões, reestruturações e planos estratégicos, em geral, é que eles, 

frequentemente, tendem a se concentrar nos níveis mais altos em detrimento aos menores. 

Mudar a cultura, sem mudar as estruturas, sistemas, pessoas, visão, posição, programas e 

estruturas parece um gerenciamento vazio – uma mudança de pensamento sem mudança na 

ação. (MINTZBERG; WESTLEY, p.40-41, 1992) 

No mínimo, qualquer esforço de tornar ampla a mudança em uma organização parece exigir 

algumas ações bastante específicas, apenas para "descongelar" as pessoas para predispô-las a 

novos comportamentos. (Ibid., 1992) 

Em níveis mais baixos as mudanças parecem ser facilmente desfragmenta, isoladas e 

desarticuladas: facilmente as pessoas podem mudar sem mudar os sistemas. As estruturas 

podem ser modificadas sem alterarem programas ou pessoas, muito menos a visão. Claro que 

há situações em que mudanças concretas são usadas para estimular mudanças conceituais. 

(Ibid., 1992) 

A seguir, detalham-se os quatro elementos de mudanças organizacionais apontados por 

Mintzberg & Westley, p.40-41, 1992, que são mudanças na: cultura; estrutura; sistemas e 

pessoas. 
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2.2.2.1 Mudanças na cultura 

Até a década de 70 as propostas de mudança dentro do ambiente organizacional, com vistas a 

responder a variações ambientais ou a estratégias de crescimento, mostravam-se vinculadas a 

visão clássica, funcionalista e comportamentalista da empresa, com alteração de 

organogramas e trocas de pessoal. No entanto, a partir dos anos 80, vem sendo constatado que 

a falta de entendimento mais completo, holístico e multifacetado da empresa inviabilizou 

várias tentativas e esforços de transformação organizacional. (SILVA; VERGARA, 2003) 

De acordo com Mintzberg & Westley (p.40-41, 1992) mudanças podem alterar a cultura 

organizacional. Uma definição bastante usual de cultural é: rede de concepções, normas e 

valores, que são tomadas por certas pessoas que permanecem submersas à vida 

organizacional. Para criar e manter a cultura, essas concepções, normas e valores devem ser 

firmados e comunicados aos membros das organizações de uma forma tangível. (FLEURY, 

1989) 

Para Schein (1986), a cultura é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, 

descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e 

integração interna, que funcionou bem o suficiente para ser considerada válida e ensinada a 

novos membros como forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a esses 

problemas. (SCHEIN (1986 apud FLEURY, 1989)) 

Fleury e Fischer (1996, p.9) definem cultura organizacional como o substrato de crenças e 

valores que fundamenta as práticas formais e informais que constituem a dinâmica de cada 

organização.  

Segundo Kotter (1997, p.150), a cultura refere-se a normas de comportamento e valores 

compartilhados entre um grupo de pessoas.  

Schein (2007, p.31) considera que existem três níveis de cultura: 

• artefatos: estruturas e processos organizacionais visíveis; 
• valores casados: estratégias, objetivos e filosofias; 
• certezas básicas fundamentais: inconsciente, crenças, percepções, pensamentos e 

sentimentos pressupostos. 
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A cultura de uma organização pode ser aprendida em vários níveis: 

• de artefatos visíveis: ambiente construído, arquitetura, layout, maneira das pessoas se 
vestirem, padrões de comportamentos visíveis; 

• valores que governam o comportamento das pessoas; 
• dos pressupostos inconscientes: determinam como os grupos percebem, pensam e 

sentem. (SCHEIN, (1986 apud FLEURY, 1989)) 

Já para Chiavenato (1996), a cultura organizacional pode ser dividida em um nível visível e 

outro invisível. No visível, estão os padrões e estilos de comportamento dos empregados. No 

nível como um iceberg, invisível estão os valores compartilhados e crenças que permanecem 

durante um longo período de tempo. Este nível é mais difícil de mudar.  

Frequentemente, segundo Fleury e Fischer (1996, p.67), consultores e administradores 

responsáveis pela implementação de mudanças organizacionais, assim como pesquisadores 

que investigam os fatores determinantes do desenvolvimento das organizações, enfrentam o 

desafio não só de identificar e compreender os padrões culturais, mas, também, de agir sobre 

os sistemas de comunicação, de relações sociais e poder, que estão profundamente imbricados 

com a cultura organizacional. O impasse dos limites e potencialidade de gerenciar um 

processo de transformação aparece, cedo ou tarde, em situações e momentos específicos da 

trajetória de cada organização, constituindo, via de regra, uma espécie de “hora da verdade” 

da capacidade do profissional e da própria solidez do arsenal teórico e técnico das ciências 

administrativas. 

Pouca atenção ao sistema social organizacional tem levado os pesquisadores a subestimar a 

importância da cultura – compartilhar normas, valores e premissas – em como as 

organizações funcionam. Conceitos de entendimento da cultura de uma organização só 

possuem valor quando são derivados de observações reais do comportamento organizacional, 

dados organizacionais e quando podem gerar estudos posteriores. (SCHEIN, 1996) 

Para analisar e intervir em uma organização faz-se necessário englobar todos os componentes 

organizacionais e ter uma atenção especial aos chamados “sintomas culturais”, tais como: o 

perfil dos líderes e clientes internos; os ritos e símbolos presentes nas relações; os tipos de 

comunicação adotados; a filosofia que guia a política de gestão; o clima organizacional; a 

coerência entre a missão da organização e as atitudes comportamentais de seus componentes, 
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enfim, inúmeros fatores significativos para a visualização da cultura organizacional. (LIMA; 

ALBANO, 2002) 

Frenzel (1993) afirma que qualquer que seja a orientação, não é possível a organização testar 

um processo de mudança sem a contrapartida de sua transformação cultural, dentro da 

participação e do comprometimento do grupo como um todo. Para Oliveira (2005, p. 451), a 

única maneira de mudar a empresa é alterando sua cultura, a qual é entendida como sistemas 

dentro dos quais as pessoas trabalham e vivem modos de vida, crenças e valores, forma de 

interação e relacionamento. Drucker (1991), entretanto, considera que em muitos casos a 

cultura não deve ser mudada e, sim, usada em um processo de mudança. 

Há de fato uma necessidade de mudar hábitos profundamente arraigados em um grande 

número de organizações. Empresas de energia elétrica e telefone sempre tiveram seus lucros 

garantidos pela regulamentação pública. Agora, elas se encontram em uma concorrência 

acirrada. Os clientes exigem just-in-time. Os consumidores estão cada vez mais exigentes 

quanto à qualidade e serviço. Empregados processando as empresas frequentemente alegando 

discriminação e assédio sexual. E com o ciclo de vida dos produtos diminuindo, há uma 

necessidade urgente, na maioria das indústrias americanas, (e ainda mais nas Europeias) em 

alterar drasticamente a forma como novos produtos e novos modelos são concebidos, 

projetados, fabricados e comercializados, com o processo, eventualmente, sendo encurtado. 

(Ibid., 1991) 

Essas necessidades exigem mudanças de comportamento. Mas "mudar a cultura" não vai 

garantir isso. Cultura - não importa como definida - é singularmente persistente. 50 anos atrás, 

o Japão e a Alemanha sofreram a pior derrota da história registrada, com os seus valores, as 

suas instituições e as suas culturas desacreditadas. Mas o Japão e a Alemanha de hoje são 

inequivocamente japonês e alemão em suas culturas, não importa o quão diferente este ou 

aquele comportamento. Na verdade, a mudança de comportamento funciona somente se 

baseada na cultura existente. (DRUCKER, 1991) 

Os reformadores da Índia e da China, por outro lado, sentiam que tinham que mudar a cultura 

dos seus países. Os únicos resultados têm sido frustração, atrito, confusão - e nenhuma 

alteração no comportamento. (Ibid., 1991) 
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Se você tiver que mudar hábitos, não mude a cultura. Mude hábitos. Para isso é necessário 

definir quais resultados você espera alcançar. O próximo passo não é uma sessão de 

treinamento ou uma conferência é, simplesmente, responder a pergunta: Onde dentro do nosso 

próprio sistema é que vamos fazer isso já? (DRUCKER, 1991) 

Mudar a cultura, muitas vezes, não é um processo fácil. A cultura é poderosa por três razões 

básicas. Kotter (1997, p.153): 

• os indivíduos são selecionados e doutrinados tão bem; 
• a cultura se exerce através das ações de centenas e milhares de pessoas; 
• tudo isso acontece sem muita intenção consciente e assim é difícil desafiar ou mesmo 

discutir o assunto. 

Em muitos esforços de transformação, o núcleo da velha cultura não é incompatível com a 

nova visão, embora algumas regras específicas sejam. Nesse caso, o desafio é enxertar as 

novas práticas nas velhas raízes enquanto as partes inconsistentes são eliminadas. Fixar um 

conjunto de práticas em uma cultura, entretanto, pode ser um desafio muito grande mesmo 

que esses métodos sejam consistentes com o núcleo de cultura. Uma mudança cultural ocorre 

no final de uma transformação e não no começo. (KOTTER, 1997, p.156-157) 

Para Schein (2007, p.40), a cultura é profunda, ampla e estável. O autor considera que a 

cultura não deve ser tratada como um fenômeno superficial, se acreditar que você pode 

manipulá-la e mudá-la quando quiser, você com certeza não conseguirá. 

É muito difícil mudar a cultura de uma organização. Se a organização continua a ter sucesso e 

seu fundador permanece por muito tempo, a cultura evolui em passos curtos, assimilando o 

que funciona melhor ao longo dos anos. (SCHEIN, 2007, p.104) 

2.2.2.2 Mudanças na estrutura 

Para Mintzberg & Westley (1992) mudanças organizacionais podem provocar alterações em 

suas estruturas e em seus portfólios de posições estratégicas, incluindo negócios, produtos e 

mercados (reestruturação, reorganização e reconfiguração).  

Para Oliveira (2006), a estrutura organizacional é o instrumento administrativo resultante da 

identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos das empresas, 
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incluindo os estabelecimentos dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando ao 

alcance dos objetivos estabelecidos pelos planejamentos das empresas. 

Mintzberg (1981) lista os elementos de estrutura: 

• especialização de tarefas; 
• formalização de procedimentos (descrição de trabalhos e tarefas); 
• treinamento formal requerido para o trabalho; 
• agrupamento de unidades (desempenho funcional ou mercado atingido); 
• tamanho de cada unidade; 
• plano de ação e sistema de controle de desempenho; 
• força tarefa, integração de gerentes, estrutura matricial; 
• descentralização vertical; 
• descentralização horizontal. 

Segundo Oliveira (2006), a estrutura organizacional é dividida em duas formas básicas: 

• Formal: principal foco dos estudos das organizações nas empresas, sendo 
representada, em alguns de seus aspectos, pelo tradicional organograma. 

• Informal: resultante das relações sociais e pessoais que não aparecem nos 
organogramas das empresas. 

Com relação a mudanças em estruturas informais é possível observar alterações na estrutura 

de poder advinda das transformações organizacionais, uma vez que essas transformações, ao 

alterarem a estrutura, alteram também as relações dentro e fora de uma organização. Tal 

assunto será abordado ao final desta seção. 

Muitos problemas relacionados ao desenho organizacional provem da premissa de que todas 

as organizações são mera coleções de componentes nos quais os elementos estruturais podem 

ser adicionados ou deletados. A efetividade organizacional é alcançada quando há uma 

coerência entre os componentes. Não há uma modificação em um elemento sem considerar as 

consequências de todos os outros. Além disso, deve-se levar em consideração a idade, 

tamanho, condições da indústria, nível de tecnologia das organizações. (MINTZBERG, 1981) 

As organizações apresentam configurações estruturais diferenciadas, uma vez que não há uma 

estrutura única que seja altamente efetiva para todas as organizações (DONALDSON, 1999). 

“A estrutura organizacional apresenta um caráter transitório, volátil, à medida da volatilidade 

do ambiente em que a empresa está inserida” (COELHO; COELHO, 2003, p. 144), é a 
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representação de um modelo de gestão, mapeando variáveis organizacionais como 

comunicação e controle, predisposição a mudanças, desenho funcional e, por isso, mesmo que 

indiretamente, sempre esteve nos interesses das teorias da administração. (OLIVEIRA; 

KOVACS, 2006) 

Mudança estrutural também pode afetar posições estratégicas nas empresas. Porter (1980 e 

1985) considera que uma organização pode optar por três estratégias genéricas: liderança de 

custo, diferenciação e enfoque. Entretanto, esse conceito de estratégia genérica também é alvo 

de crítica na literatura. 

O conceito de estratégias (ditas) genéricas advém do fato de que alguns autores (e.g.: MILES 

et al., 1978; PORTER, 1980, 1985; HAMBRICK, 1983a; MINTZBERG, 1988) acreditam ser 

possível definir uma tipologia de estratégias suficientemente amplas de tal forma que elas 

sejam aplicáveis a qualquer empresa, em qualquer tipo de indústria e em qualquer estágio de 

desenvolvimento da indústria (HERBERT; DERESKY, 1987) ou, dito de outra forma, 

poderia ser identificado um número limitado de arquétipos estratégicos que capturariam a 

essência das diversas posturas competitivas da maioria das empresas (HAMBRICK, 1983b). 

(CARNEIRO et al., 1997). 

Enquanto, para a maioria dos gestores, a estrutura global da sua organização é um dado, os 

gestores-intencionalmente ou não criam ligações interpessoais e interfuncionais por meio das 

quais o trabalho se realiza. A eficácia dessas ligações pode ser reforçada por um incentivo 

deliberado de networks. Há seis maneiras úteis para apoiar esses networks: mediante 

desenvolvimento focado de colocalização, comunidades de prática, reuniões anuais, 

programas de treinamento, trabalhos de rotação e tecnologia e e-coordenação. E esses 

esforços se tornam ainda mais eficaz quando as estruturas de recompensas os apoiam. 

(GALBRAITH, et al., 2002) 

Mintzberg (1981) divide as organizações em 5 tipos de estrutura: 

• Estrutura simples: centralização das decisões na figura de um executivo ou 
empreendedor; 

• Burocracia mecânica: energia produzida por técnicos especializados e gerentes; 
• Burocracia profissional: controle exercido por especialistas independentes; 
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• Burocracia divisionalizada: gerentes dos gerentes administram unidades de 
negócios; 

• Adhocracia: ênfase na busca de conhecimentos para lidar com ambiente dinâmico. 

O novo ambiente competitivo tem mudado a estrutura hierárquica tradicional. Primeiro, 

pesadas camadas de gerentes de nível médio tornaram-se muito dispendiosas. Segundo, essas 

camadas têm impedido o fluxo de informação e agilidade de resposta necessária para 

flexibilidade e inovação. Como resultado, firmas têm tentado remover essas barreiras para 

melhorar suas ações. (WHITTINGTON et al., 1999) 

A remoção dessas camadas tem sido acompanhada por aumentos nas descentralizações 

operacionais e estratégicas. Como exemplo de descentralização operacional pode-se citar 

áreas como desenvolvimento de produtos e marketing. Como exemplo de descentralização 

estratégia cita-se o aumento da responsabilidade de decisões de investimentos, accountability 

de gerentes de negócio, incentivando a criação de um ambiente competitivo.  

(WHITTINGTON et al., 1999) 

Baseado nesses cinco tipos de estruturas, o artigo de Aguiar e Martins (2006) buscou 

identificar implicações que as estruturas organizacionais, sob a ótica da teoria de Mintzberg, 

predominantes nas Organizações Não Governamentais (ONGs) do Estado de São Paulo, 

podem causar na gestão estratégica de custos. Considera-se que a gestão estratégica de custos 

precisa ser consistente com as características organizacionais determinantes da estrutura 

administrativa para se tornar capaz de maximizar os recursos aplicados em entidades dessa 

natureza.  

Foi realizada uma pesquisa de campo, por meio de um roteiro para a condução de entrevistas. 

Constatou-se que as ONGs apresentam como estrutura organizacional predominante: a 

burocracia profissional, conforme a tipologia proposta por Mintzberg. Adicionalmente, 

verificou-se a presença de aspectos organizacionais não consistentes com a burocracia 

profissional pura. A implementação de uma gestão estratégica de custos precisará considerar 

que essas organizações utilizam, fortemente, o parâmetro de treinamento, muito planejamento 

de ações, além de atuarem em ambientes, preferencialmente, estáveis e complexos, 

apresentarem mediano controle de desempenho e um controle externo constante. (AGUIAR; 

MARTINS, 2006) 
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O processo de convergência contábil internacional deve afetar diversos departamentos e 

processos da empresa e pode promover mudanças ligadas à remuneração variável, delegação 

de funções, controles internos, requalificação profissional, relações entre as áreas. Algumas 

dessas mudanças podem ser radicais e conflitantes com os valores anteriormente 

estabelecidos nas organizacionais. 

Tal processo pode modificar a relação das diversas áreas da empresa com a contabilidade, 

além de alterar processos, atividades, estruturas e funções. Essas mudanças podem 

transformar a estrutura de poder nas organizações.  

Fleury (1989) considera que o poder molda ou modela culturas organizacionais. A atribuição 

principal do poder é manter a harmonia e o equilíbrio no interior da organização. 

Um projeto forçado de mudança organizacional pode vir a desestabilizar um grupo, visto que 

os símbolos são criados para dar sentido à vida, é uma forma de manifestação desse sentido 

que são quebrados, negados ou substituídos. (FREITAS, 1991, p. 120) 

Para Fleury e Fischer (1996, p.147), o ponto de partida para a análise de mudança estratégica 

é a noção de que a formulação do conteúdo de qualquer nova estratégia, inevitavelmente, 

supõe controlar seu contexto e processo. O contexto externo refere-se ao ambiente social, 

econômico, político e competitivo em que a empresa atua. O contexto interno refere-se à 

estrutura, à cultura organizacional e ao contexto político da empresa pelo qual as ideias de 

mudança devem fluir. O conteúdo refere-se às áreas específicas de mudança que estão sendo 

examinadas. O processo de mudança refere-se às ações, reações e interações das várias partes 

interessadas, à medida que procuram alterar a empresa em seu estágio presente tendo em vista 

o futuro. 

Mudanças organizacionais alteram a questão de poder dentro das organizações. Handy (1997) 

observa que o poder nas novas organizações provém das relações e, não, das estruturas. A 

confiança como o principal meio de controle, torna as pessoas mais eficazes, criativas e 

capazes de atuar em um ambiente dinâmico. Essa colocação corrobora a visão de que a função 

da estrutura não está, somente, na designação do poder, mas, sim, nas suas relações. (NETO; 

FILHO, 2000, p. 143) 
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O momento de mudança é o momento de ruptura, de transformação, de criação, o que envolve 

sempre risco, principalmente o risco das alterações nas relações de poder. Mudanças no 

ambiente externo podem ser situações potencializadoras de transformação dos padrões 

culturais. (FLEURY, 1989) 

As redes informais de interação entre as pessoas podem levar a um processo de mudança que, 

por sua vez, culminará em uma redefinição das questões relativas ao poder dentro das 

organizações. Fatores como tolerância ao erro, abertura, foco, consenso são fundamentais 

para que o processo se torne bem sucedido. (BAUER, 1999, p.188) 

Mudanças organizacionais levam a formação de novas estruturas empresarias, alterando a 

relação de poder e forma de gestão. Para Motta (2001, p. 118), as intervenções inovadoras 

passam a considerar alternativas no uso dos recursos de poder, inclusive nas estruturas. Mudar 

a estrutura é afetar, substancialmente, as condições facilitadoras ou inibidoras do acesso de 

grupos e pessoas; privilegiam-se as formas participativas de gestão, pois danificam as 

estruturas sedimentadas. 

O estudo de Fischer (2004, p.15), também, aborda o assunto mudanças de gestão. A autora 

conclui, em um estudo de caso, que a utilização de métodos que propiciam a participação das 

pessoas nos processos de mudança organizacional cria forte adesão à proposta de 

transformação. A cultura institucional permeia a estrutura e os processos organizacionais, 

podendo influenciar na própria realização da missão da organização a partir das práticas 

organizacionais. 

Implementar novas normas contábeis é um processo que promove diversas mudanças nas 

organizações e pode até quebrar alguns paradigmas já estabelecidos. O processo de 

convergência contábil envolve o reenquadramento dos pressupostos sobre a empresa e o 

ambiente em que ela se insere. 

2.2.2.3 Mudanças nos sistemas 

As mudanças estão se acelerando, bem como a complexidade dos sistemas em que se vive. 

Com isso, aumentam-se seus efeitos colaterais não previstos nas ações humanas. 

Organizações nessas turbulentas intensificações frequentemente exibem comportamentos 

surpreendentes como interconexões diversificadas, aumento de interações tanto internamente 
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(entre suas várias partes), quanto externamente (em relação ao seu complexo ambiente). 

(SHETLER, 2002) 

De acordo com Mintzberg & Westley (p. 40-41, 1992), as mudanças podem ocorrem em 

níveis mais concretos e podem afetar os sistemas e programas empresariais, por exemplo. 

As empresas têm aumentado seus investimentos em vários aspectos de tecnologia de 

informação principalmente em infraestrutura capaz de sustentar diversos tipos de mudanças 

horizontais. A proporção de empresas com significantes mudanças em estratégias de 

tecnologia cresce vertiginosamente. (WHITTINGTON et al., 1999) 

Os sistemas de informação têm se tornado um componente crítico do planejamento 

estratégico e da vantagem competitiva das organizações, levando os executivos a uma maior 

preocupação com a administração de informática. Após o período mais crítico de 

desenvolvimento, testes, adaptação e/ou implantação de um sistema de informação, como 

saber se tudo valeu a pena? Os benefícios compensam os custos? Os objetivos inicialmente 

definidos foram atingidos? Qual o nível de satisfação dos usuários? (ALBERTIN, (1995, p. 

61, apud ANDRADE; FALK (2001, p. 3)) 

Para que a empresa faça amplo (e bom) uso das tecnologias da informação, precisa haver 

orientação/estímulo, vontade política, determinação/liderança, comprometimento, 

compartilhamento de visões, planejamento, capacidade de assimilar inovações e consciência 

por parte de toda a organização, notadamente da alta administração. A utilização adequada da 

tecnologia está, então, sujeita a um conjunto de condições. Isto é, os componentes 

organizacionais e suas interações determinarão a capacidade de utilização e adequação das 

Tecnologias das informações disponíveis para o sucesso empresarial. (JUNIOR et al., 2005) 

O conhecimento dos processos e questões envolvidas na mudança organizacional pode 

auxiliar na implantação de sistemas de gestão por evidenciar as dinâmicas envolvidas neste 

processo e as questões que podem limitar a sustentação da mudança. (FONTANA; NETO, 

2006) 

Mudanças organizacionais podem causar alterações sistêmicas e mudanças em sistemas 

podem causar alterações organizacionais. Nesse último enfoque está o estudo de caso de 
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Andrade e Falk (2001) que envolve 64 usuários de um Sistema de Informação Hospitalar 

implantado num grande hospital na cidade do Recife (PE). Parte-se da ideia de que a 

implantação de um sistema de informação deve ser vista como processo de mudança 

organizacional, pois tem o potencial de interferir em vários aspectos da organização. Propõe-

se a hipótese de que um sistema de informação tende a ser considerado eficaz à medida que é 

percebido como elemento que contribui para o alcance dos objetivos organizacionais.  

Neste estudo, encontrou-se uma correlação positiva de 0.5011 entre o grau de eficácia 

atribuída ao sistema de informação e o nível de melhoria na qualidade percebida do 

atendimento aos pacientes, sob o ponto de vista de um grupo de usuários que lida mais 

diretamente com os pacientes nos serviços administrativos. Os resultados sugerem que a 

relação entre essas variáveis parece ocorrer à medida que os objetivos propostos, aqueles 

formalmente declarados, são congruentes com os objetivos organizacionais que as pessoas de 

fato estão buscando na organização, os denominados por Perrow de objetivos operacionais. 

(ANDRADE; FALK, 2001) 

Riccio (2001) analisou o efeito da tecnologia da informação na contabilidade. Para o autor, os 

Sistemas Empresariais Integrados (ERP) alteram a função da contabilidade, reforçando seu 

papel de centro de controle do sistema, permitindo a distribuição do conhecimento e da 

informação, além de provocar a percepção positiva dos contadores em relação à importância 

de sua função e da área contábil para a organização. 

Nas empresas, a contabilidade é uma área naturalmente controladora e consolidadora dos 

Sistemas de Informação. Estas características permitem supor que podem estar ocorrendo 

mudanças – causadas pela implementação do ERP – no desempenho da empresa, estrutura 

organizacional, no poder e na própria contabilidade. (RICCIO, 2001) 

Com relação à implementação dos ERPs, os autores Fiorin e Periotto, 2004, consideram que o 

grande desafio em sua implementação é o fato de demandarem grande e profundo 

conhecimento do universo em que serão aplicadas e adaptação da organização no sentido de 

permitir os fluxos de informações desejados. Não têm sido raros os casos de fracasso em sua 

implementação devido à falta deste domínio e aos métodos para esta atividade. (FIORIN; 

PERIOTTO, 2004) 



60 
 

Existem trabalhos acadêmicos ressaltando que o movimento de convergência contábil requer 

drásticas alterações em sistemas. (COPE; CLARK, 2003; GANNON, 2008; MARSHALL, 

2010; CHANG et al., 2011; LEVY,2011). Muitas empresas terão que investir muito para 

fazer adaptações sistêmicas para incorporarem os conceitos do IFRS de maneira rápida e 

integrada. 

Sistema público de escrituração digital, sistema integrado de informações sobre operações 

interestaduais com mercadorias, nota fiscal eletrônica, são exemplos de algumas alterações 

em tecnologia da informação presentes no Brasil.  

Um estudo sobre mudanças no agronegócio, por exemplo, com a implementação do IFRS 

considera que será necessário: (IFRS no Brasil, 2008-2010) 

• disponibilidade de dados e sistemas; 
• novos componentes de sistema; 
• realinhamento com o gerenciamento do sistema. 

2.2.2.4 Mudanças nas pessoas 

De acordo com Mintzberg & Westley (p. 40-41, 1992), uma organização pode mudar as 

pessoas e seus trabalhos e suas operações. Esse é o nível mais concreto de mudança. 

Herzog (1991, apud WOOD, 1992) considera que a chave para enfrentar com sucesso o 

processo de mudança é o gerenciamento das pessoas, mantendo alto o nível de motivação e 

evitando desapontamentos. Para ele, o grande desafio não é a mudança tecnológica, mas 

mudar as pessoas e a cultura organizacional, renovando os valores para ganhar vantagem 

competitiva. 

Mudanças organizacionais podem impactar o comportamento nas instituições nos seguintes 

elementos: (SHIRLEY, 1976) 

• iinnddiivvíídduuoo (inclui fenômenos, tais como: crenças individuais, valores e atitudes, assim 
como comportamento aberto. Também inclui considerações sobre capacidade, 
satisfação, personalidade e outros fenômenos comportamentais que são de natureza 
individual); 

• rreellaaççõõeess  iinntteerrppeessssooaaiiss (no caso anterior o foco era o indivíduo, aqui, o foco são as 
relações entre duas pessoas no desempenho de tarefas); 
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• ccoommppoorrttaammeennttoo  ggrruuppaall (esta parte se refere ao grupo como uma unidade de análise, 
incluindo a consideração da presença ou ausência da coesão grupal; objetivos 
informais do grupo, líderes e membros; influência do grupo sobre o indivíduo; normas 
do grupo e outros fenômenos do comportamento que são de natureza grupal); 

• ccoommppoorrttaammeennttoo  iinntteerrggrruuppaall (enquanto, na categoria imediatamente anterior, o foco era 
o trabalho do grupo singular, esta diz respeito às relações de dois ou mais grupos de 
trabalho no desempenho de tarefas). 

É preciso que se veja a mudança organizacional também como uma mudança de relações: do 

indivíduo com a organização, dele com seus pares, da organização com a sociedade, do 

indivíduo com a sociedade e dele consigo mesmo. (SILVA; VERGARA, 2003) 

Alguns dos principais problemas relativos à gestão de mudanças organizacionais intencionais, 

identificados na literatura, referem-se a dificuldades de: comunicar os objetivos da 

organização, tornar esses objetivos compreensíveis para as pessoas, e fazer com que as 

pessoas os assimilem e adotem as mudanças. No entanto, o que muitas vezes se observa na 

voz dos indivíduos que experimentam mudanças em suas organizações são discursos 

carregados de emoção: “Dei minha vida por essa organização e agora é isso que recebo!”; 

“Essa empresa já foi um bom lugar para trabalhar”; “A vida toda nos fizeram vestir a camisa. 

Agora querem que a tiremos”. (SILVA; VERGARA, 2003) 

As pessoas são agentes de mudanças e precisam ter a possibilidade de viver plenamente o 

papel de ator consciente na construção da realidade que o cercam, assim como poucas vezes 

se reconhece que o indivíduo precisa se constituir como sujeito, ou como alguém para quem 

sua existência e sua ação na organização precisam fazer algum sentido. (SILVA; VERGARA, 

2003) 

Nada disso deve ser reduzido à banal observação de que o problema para o gerenciamento da 

mudança é que “as pessoas são todas particulares”. O que está em jogo aqui é que as pessoas 

existem numa gama de estruturas de significado – inclusive as do individualismo, que 

permitem que elas experimentem sua ação como um atributo pessoal – das quais a 

organizacional é apenas uma. Essas estruturas de significado são indeterminadas, abertas, 

além de imprevisíveis em seus efeitos e prováveis causas de consequências não intencionadas. 

(GREY, 2004) 

Muitos autores oferecem abordagens de como se lidar com a questão pessoal/cultural. 

Hernandes & Caldas (2001) promovem um modelo baseado na percepção pessoal e as 
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possíveis respostas ao evento de mudança. Senge et al. (1999) e Hehn (1999) baseiam-se na 

alteração de modelos mentais; e até estratégias de marketing (ALADWANI, 2001) e 

comunicação (KLEIN, 1996) são utilizadas como estratégias para atuar no indivíduo durante 

o processo de mudança. (FONTANA; NETO, 2006) 

A comunicação eficaz acerca das razões da mudança e suas reais necessidades são 

fundamentais e indispensáveis. As pessoas mais bem informadas poderão contribuir 

significativamente no processo, uma vez que são elas que executam as operações, que tomam 

as decisões e, por fim, são as pessoas quem se comunicam e interagem entre si e com a 

organização, fortalecendo a cultura organizacional. Para que as pessoas aceitem as mudanças, 

estas precisam conhecer exatamente as suas razões, a fim de que não se sintam ameaçadas, e 

prejudicadas pela mudança. (SALES; SILVA, 2007) 

As pessoas agem de acordo com o que percebem e não de acordo com os fatos reais. 

(BOWDITCH; BUONO, 1992) 

A realidade para um indivíduo pode ser entendida não somente como um fenômeno social e 

sociopsicológico, mas, também, (e em grande extensão) como uma experiência pessoal, isto é, 

para um ser humano, a realidade é, em grande medida, aquilo que ele percebe como real. 

(HERNANDEZ; CALDAS, 2001) 

As constantes mudanças organizacionais geram muitos desafios à capacidade de reação das 

pessoas, uma vez que exigem um processo de adaptação constante. Quando as pressões para a 

mudança são maiores do que sua capacidade adaptativa, o organismo tende a sofrer, 

principalmente quando o processo de mudança é percebido como um gerador de perdas. 

(NICKEL; COSER, 2007) 

Independentemente do aspecto em que se processe a mudança organizacional – nas atitudes e 

comportamentos, na estrutura, tecnologia ou ambiente físico, dependendo de como é 

percebida, poderá funcionar como fonte de pressão, gerando resistências e exigindo um 

esforço para que ocorra a adaptação. A percepção constitui-se num fator que interfere 

significativamente no processo de mudança organizacional, sendo influenciada pela relação 

que as pessoas desenvolvem com o seu trabalho, pelas regras, normas e valores vigentes na 
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organização, os quais podem tanto propiciar como dificultar o processo de adaptação às novas 

mudanças organizacionais. (Ibid., 2007) 

As mudanças são sentidas pelos membros da organização, sentimento este que varia em 

função da idade e das diferenças pessoais dos funcionários e, também, das exigências das 

mudanças, podendo desencadear resistência à mudança. (BRESSAN, 2005) 

Com o movimento de convergência contábil mudanças são sentidas na atuação do 

profissional. Marion (2005) ressalta que a profissão contábil está passando por um momento 

de transição na qual a fase mecânica foi substituída pela técnica e, atualmente, pela fase da 

informação. No mercado atual, dificilmente o contabilista conseguirá sobreviver no papel do 

antigo escriturador ou guarda-livros. Dessa forma, o profissional contábil deve estar em 

constante evolução apresentando atributos importantes para o exercício da profissão. 

A internacionalização da contabilidade exige uma mudança de postura do profissional 

contábil. Esse profissional precisa conhecer muito mais o negócio da empresa, dialogar com 

as diversas áreas e ampliar seus conhecimentos em finanças, matemática financeira, direito 

etc. 

O trabalho de Guimarães e Paulúcio (2011) analisou 16 escritórios de contabilidade do 

Espírito Santo no intuito de descobrir a postura e a percepção do profissional contábil acerca 

do processo de Convergência das Normas Contábeis Brasileiras ao padrão Internacional. 

Verificou-se que os profissionais contábeis percebem o processo de convergência como sendo 

importante para a prática contábil e consideram que as mudanças trazidas por tal processo 

representam uma etapa no processo de evolução da contabilidade valorizando a profissão, 

aumentando as responsabilidades do profissional, além de assegurar transparência e 

confiabilidade às práticas contábeis. 

Foi possível constatar, de uma forma geral, que a maioria dos participantes da pesquisa detém 

um bom conhecimento teórico sobre a convergência contábil, porém, percebe-se a falta de 

conhecimento sobre a prática profissional do assunto. Dessa forma, faz-se necessária a 

capacitação desses profissionais no que se refere à prática, para uma atuação segura e 

condizente com as exigências do mercado. (GUIMARÃES; PAULÚCIO, 2011) 
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2.2.3 Os desafios do processo de mudança 

Existem diversos desafios ligados à implementação das normas contábeis internacionais nas 

empresas. Muitos desafios estão ligados a mudanças tecnológicas, necessidades de 

treinamentos e comunicação, comprometimento das pessoas. A gerência é considerada pela 

literatura como fundamental para a disseminação de mudanças e uma efetiva implementação.  

Em relação aos desafios do processo de mudança, Kisil (1998, p.57) faz as seguintes 

considerações: 

• a maioria dos participantes busca o crescimento pessoal; 
• todos são críticos em relação ao processo de mudança; 
• a maioria deseja e é capaz de participar, positivamente, da mudança; 
• as pessoas não temem a mudança, temem a perda. 

Para Cunha e Rego 2002, p.8: 

Todos aqueles que se sintam potencialmente prejudicados pela mudança tenderão a resistir-lhe. A 

ultrapassagem da resistência à mudança é um processo complexo cujo desfecho depende, 

designadamente, dos interesses dos contendores, do seu poder relativo e das tácticas de jogo 

político que levam a cabo. As lutas políticas podem conduzir aos adiamentos tácticos, às 

negociações pelo domínio dos “territórios”, à reformatação das redes e alianças, a impasses, a 

conflitos agudos mas circunscritos a uma parte da organização, ou a lutas ligeiras embora de 

expansão generalizada. 

A expressão “resistência à mudança” geralmente é creditada a Kurt Lewin (1947). Para ele, as 

organizações poderiam ser consideradas processos em equilíbrio quase-estacionário, ou seja, a 

organização seria um sistema sujeito a um conjunto de forças opostas, mas de mesma 

intensidade que mantêm o sistema em equilíbrio ao longo do tempo. Esses processos não 

estariam em equilíbrio constante, porém mostrariam flutuações ao redor de um determinado 

nível. As mudanças ocorreriam quando uma das forças superasse a outra em intensidade, 

deslocando o equilíbrio para um novo patamar. Assim, a resistência à mudança seria o 

resultado da tendência de um indivíduo ou de um grupo a se opor às forças sociais que 

objetivam conduzir o sistema para um novo patamar de equilíbrio. (LEWIN, (1947 apud 

HERNANDEZ; CALDAS, 2001)) 
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Lewin acreditava que tanto o indivíduo quanto o grupo poderiam ser considerados “pontos de 

aplicação” das forças sociais. Segundo ele, o padrão de comportamento do indivíduo poderia 

ser diferente do padrão de comportamento do grupo ao qual ele pertence, sendo que essa 

diferença seria permitida ou encorajada em culturas diferentes e em graus diferentes. De 

forma geral, no entanto, o grupo tenderia a exigir a uniformidade de comportamento dos seus 

elementos e, quando o indivíduo mostrasse um padrão de comportamento diferente do padrão 

de comportamento do grupo, ele correria o risco de ser ridicularizado ou até mesmo excluído 

do grupo. No modelo original de Lewin, a resistência individual poderia ser diferente da 

resistência grupal, dependendo do valor social dado aos padrões de comportamento no grupo. 

(Ibid., 2001) 

Quando se revisa a literatura acadêmica sobre mudança organizacional, dois aspectos parecem 

bem claros. Primeiro, parece que se registra como uma verdade universal as proposições 

clássicas – frouxamente modeladas e praticamente não testadas – que foram rascunhadas no 

final da década de 40 e difundidas como bom senso gerencial nas décadas que se seguiram. 

Segundo, aprende-se, por algum motivo, a considerar a resistência à mudança como um 

fenômeno natural e inevitável, pronto a surgir durante a implementação de mudanças ou 

inovações em organizações. Os autores, Hernandez e Caldas (2001) analisaram os 

pressupostos básicos encontrados na literatura sobre resistência à mudança e fizeram contra 

pressupostos, conforme o apresentado no Quadro 2: 

Quadro 2 – Pressupostos básicos de resistência à mudança 
Pressuposto Contrapressuposto 

A resistência à mudança é um 
fato da vida e deve acontecer 
durante qualquer intervenção 
organizacional 

A resistência é escassa, somente acontecerá em circunstâncias 
excepcionais. Ao tentar preveni-las, os agentes de mudança acabam 
contribuindo para sua ocorrência ou agravamento. A resistência é 
um comportamento alardeado pelos detentores de poder e pelos 
agentes de mudança quando são desafiados em seus privilégios ou 
ações 

A resistência à mudança é 
maléfica aos esforços de mudança 
organizacional. 

A resistência é um fenômeno saudável e contributivo. A resistência 
é usada como uma desculpa para processos de mudanças 
fracassados ou inadequadamente desenhados. 

Os seres humanos são 
naturalmente resistentes a 
mudanças. 

Os seres humanos resistem à perda, mas desejam a mudança: tal 
necessidade tipicamente se sobrepõe ao medo do desconhecido. 

Os empregados são os atores 
organizacionais com maior 
probabilidade de resistir à 
mudança. 

A resistência, quando ocorre, pode acontecer entre os gestores, 
agentes de mudanças e empregados (derivado da proposição 
original de Lewin) 

A resistência à mudança é um 
fenômeno grupal, coletivo. 

A resistência é tanto individual quanto coletiva, ela varia de uma 
pessoa para outra, em função de muitos fatores situacionais e de 
percepção. 

Fonte: Hernandez e Caldas (2001). 
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Daft (2003, p. 344) considera que um dos desafios do processo de mudança está ligado ao 

fator humano. Segundo ao autor, as organizações são compostas por pessoas e suas relações 

entre si. As mudanças na estratégia, na estrutura, nas tecnologias e nos produtos não 

acontecem por si mesmas e as que acontecem em cada uma dessas áreas envolvem, também, 

mudanças nas pessoas. 

O estudo de Silva e Vergara (2003) foi realizado em cinco organizações que, nos anos 2000 e 

2001, vinham passando ou haviam passado recentemente por grandes processos de mudança. 

A coleta de dados deu-se por meio de entrevistas individuais, realizadas com cerca de 

15funcionários da base e do nível de gerência intermediária de cada uma das organizações. O 

objetivo das entrevistas foi o de captar os sentimentos dos indivíduos e os significados 

atribuídos por eles às mudanças ocorridas. 

São raras as situações nas quais os indivíduos declaram se sentir plenamente como sujeitos 

nas situações de mudança em curso nas organizações estudadas. O sentimento predominante é 

o de que, muitas vezes, eles se veem como objetos das definições ou, ainda, como uma 

espécie de atores guiados. (Ibid., 2003) 

As supostas manifestações de resistência encontradas são, antes de tudo, manifestações de 

emoções, tais como: ansiedade; medo; angústia; raiva e nostalgia. A mudança organizacional 

é, essencialmente, algo que mobiliza as emoções dos indivíduos. (Ibid., 2003) 

A tentativa de compreensão do comportamento humano no contexto da mudança 

organizacional não pode, em qualquer hipótese, ignorar fatores, como: a personalidade dos 

indivíduos; as diferentes histórias pessoais e profissionais dentro e fora da organização; as 

diferenças de posições ocupadas e de oportunidades percebidas pelos indivíduos no contexto; 

os diferentes tempos com os quais cada um evolui no processo de reconstrução de suas 

identidades; e o momento pessoal, até mesmo as variações de estado de espírito, de um 

mesmo indivíduo. Sendo assim, a observação dessa multiplicidade de significados da 

mudança, entre indivíduos e em um mesmo indivíduo, demonstra a fragilidade dos 

pressupostos muitas vezes assumidos por grande parte das teorias administrativas que tratam 

da gestão de mudanças. (Ibid., 2003) 
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Os autores Sales e Silva (2007) fizeram um mapeamento dos fatores de resistência à mudança 

encontrados na literatura e citados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Fatores de resistência à mudança 
Autor Característica 

TOOLE 

Hipóteses para explicar por que as pessoas resistem à mudança: homeostase, 
inércia, insatisfação, falta de amadurecimento, medo, interesse pessoal, falta de 
autoconfiança, choque do futuro, futilidade, falta de conhecimento, natureza 
humana, ceticismo, rebeldia, genialidade individual versus mediocridade do 
grupo, ego, pensamento de curto prazo, miopia, sonambulismo, cegueira 
temporária, fantasia coletiva, condicionamento, falácia da exceção. 

KOTTER e 
SCHLESINGER 

Estudaram inúmeras mudanças empresariais e encontraram quatro causas comuns 
de resistência: egoísmo provinciano, má compreensão e falta de confiança, 
avaliações diferentes, baixa tolerância à mudança. 

MOTTA 
Aponta alguns fatores que podem levar a resistência à mudança: receio do futuro, 
recusa ao ônus da transição, acomodação ao status funcional, acomodam-se aos 
seus direitos e conveniências, receio do passado. 

ROBBINS 

Identificaram-se as principais fontes para a resistência organizacional: inércia 
estrutural, foco limitado de mudança. Inércia do grupo, ameaça à especialização, 
ameaça às relações de poder estabelecidas, ameaça das alocações de recursos 
estabelecidas. 

Fonte: Sales e Silva, 2007. 

De acordo com o resultado da pesquisa de Sales e Silva (2007), um estudo de campo em uma 

empresa de calçados nordestina, cerca de 96% dos líderes e 85% dos colaboradores 

operacionais concordam com a afirmativa de que quando as pessoas estão bem informadas, o 

processo torna-se mais fácil e mais confiável, comprovando a afirmação de que a 

comunicação tem fundamental importância ao processo de transformação.  

Pôde-se concluir, dessa forma, que a resistência às mudanças não é somente advinda de uma 

reação natural do ser humano. De acordo com a pesquisa, foi possível identificar que dentre 

outros, o mau planejamento, as falhas no processo de mudanças, falta de comunicação, a 

ausência de um líder participativo e atuante são fatores geradores de resistência, portanto, não 

é necessariamente um obstáculo a ser enfrentado; ela pode ser encarada como uma forma de 

evitar um mau resultado ao final da implantação das mudanças, os colaboradores acreditam 

que a resistência seja manifestada em caso de falhas no processo de mudança. Neste caso, 

quando houver resistência, será possível identificar essas falhas, minimizando a probabilidade 

de erros ao final. (Ibid., 2007) 

As pesquisas mostraram que, apesar da visão tradicionalista acerca da resistência, as pessoas, 

principalmente os líderes, já vislumbram aspectos positivos desta, uma vez que 63% dos 
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líderes concordam com a ideia de que a resistência pode contribuir de alguma forma para o 

processo de mudança. Por outro lado, cerca de 45% dos líderes e operacionais afirmam, 

claramente, ser a resistência algo positivo, número relativamente significativo levando-se em 

consideração a falta de conhecimento acerca da abordagem do tema. (Ibid., 2007) 

O sucesso de um plano de mudança relaciona-se com um agudo senso de percepção do 

ambiente e da conjuntura e de conhecer e compreender os mecanismos de mudança. (WOOD, 

1992) 

Muitos estudos em psicologia, sociologia e economia têm tendência de eliminar os problemas 

de percepção. A análise de todas as ciências sociais, entretanto, deve levar em conta a 

averiguação e a percepção individual dos processos cognitivos. (LEWIN, 1947) 

As mudanças acontecem na percepção das pessoas sobre o ambiente. O ambiente percebido 

seria uma interpretação subjetiva do ambiente real. Embora, essas percepções também sejam 

eventos reais do ponto de vista de suas consequências, elas ocorrem dentro da organização. 

Isso é importante, pois as pessoas agem de acordo com o que percebem e não de acordo com 

os fatos reais. (ROSSETTO et al., 1996) 

Parte significativa dessa transação possa ser perdida devido a elementos subjetivos, como os 

valores pessoais e as interpretações de quem realiza essa transação. Tem-se a formação de um 

gap entre o que é real e o que é efetivamente levado em conta pela organização. (Ibid., 1996) 

O trabalho de Salvador et al. (2010) teve como objetivo compreender como a resistência a 

mudança é contextualizada nas culturas, nas relações de poder e no clima organizacional das 

empresas. Para tanto, realizou-se um estudo de caso no qual se adotou uma pesquisa com 

enfoque qualitativo. Na primeira etapa, foram abordados conceitos e relações de poder, clima 

e cultura diante as resistências dos indivíduos num processo de mudança organizacional. 

Posteriormente, foram desenvolvidas entrevistas semiestruturadas com 63 funcionários da 

empresa, sendo gerentes e operadores.  

Como técnica de análise de dados, adotou-se o método de análise de conteúdo por meio da 

interpretação das 10 categorias retiradas dos fragmentos de texto respondidos pelos 

entrevistados. Os resultados obtidos revelam que apesar dos entrevistados, tanto do nível 
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gerencial, quanto do nível operacional, admitirem que há um bom gerenciamento das 

mudanças por parte da empresa, mediante treinamentos, reuniões, integração das pessoas, 

políticas de benefícios, entre outros, existe algum tipo de resistência quando se trata de 

mudança, principalmente de nível estrutural (terceirização e reengenharia) e isso altera a 

percepção e sentimentos dos funcionários em relação a empresa. (SALVADOR et al., 2010) 

Para Neto e Filho (2000, p. 144), a gerência é um importante ponto de referência para a 

disseminação das novas ideias; sem o seu comprometimento, as estratégias para a 

implantação de inovações não se consolidam. A estrutura tem que oferecer um papel 

agregador para o funcionamento das equipes permitindo que prosperem relações apropriadas 

à sua formação. Desse modo, a estrutura deve considerar as relações formais e informais 

contempladas. 

As gerências, geralmente, têm três papeis fundamentais (BONN; PETTIGREW, 2009): 

• monitorar e controlar os médios gerentes; 
• envolvimento no processo de decisão estratégica; 
• promover acesso aos recursos. 

Para que não haja conhecimentos diferentes sobre as mudanças oriundas do processo de 

convergência contábil e que não ocorram resistências internas, é necessário um eficiente e 

transparente plano de comunicação entre as áreas da organização, apoio da alta gestão e 

trabalho em equipe. 

Para uma mudança no processo de trabalho ser efetiva, os participantes precisam estar 

engajados. O processo de trabalho deve ser adaptado a características locais desses 

participantes. (VILKAS; STANCIKAS, 2006, p.84) 

O feedback é fundamental para que o processo de mudança ocorra com êxito e o gestor 

possua um importante papel para a boa execução da transformação. Para Gibson (2006, 

p.481-482), o gestor pode criar um bom programa de mudança organizacional, mas pode não 

obter nenhum dos resultados previstos por negligenciar a importância da motivação, do 

reforço e do feedback para os funcionários.  
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Esses princípios de aprendizagem servem para descongelar a antiga aprendizagem, incutir e 

consolidar uma nova aprendizagem. O descongelamento lida diretamente com resistência à 

mudança. O movimento para a nova aprendizagem requer treinamento, demonstração e 

empowerment. A consolidação do comportamento aprendido ocorre com a aplicação do 

reforço e feedback. (GIBSON, 2006, p.481-482) 

O artigo de Vilkas e Stancikas (2006) analisa as mudanças planejadas em processos 

organizacionais de trabalho. Foi possível entender as mudanças entre a organização e os 

indivíduos à luz da teoria de Feldman’s and Pentland’s (2003). Segundo essa teoria, 

mudanças nos processos de trabalho ocorrem por meio de conceituação, comunicação e 

adaptação da mudança. Sob um enfoque qualitativo e um estudo de caso foram investigados 

os estágios de antes da mudança, planejamento e implementação da mudança. O estudo revela 

que a alta administração são os agentes que iniciam a mudança, mas tem influência moderada. 

Eles devem comunicar mudanças, interpretá-las, descobrir novas performances e integrar os 

novos modos de agir. Entretanto, a efetividade da mudança depende dos participantes do 

processo. Muitas vezes, as mudanças não acontecem como esperado devido ao processo de 

adaptação. As mudanças devem ser vistas como um novo modo de agir e pensar que nunca 

termina. 

O trabalho de Szabla (2007) analisou como funcionários sindicalizados de um Estado 

americano percebiam a implementação de um novo sistema de avaliação de performance 

eletrônico e como eles respondiam a mudança planejada em termos de cognição, emoção e 

intenção. O estudo concluiu por meio de análises de covariância que há uma relação 

significativa entre a percepção da liderança estratégica na mudança planejada e a resposta à 

mudança em termos de cognição, emoção e intenção.  

O estudo de Razali e Vrontis (2010) examinou os principais fatores que contribuíram para a 

aceitação dos funcionários para a implementação de um novo sistema em uma empresa na 

Malásia. A ênfase do estudo estava na percepção dos funcionários e não era objetivo analisar 

causas e efeitos. Um questionário foi entregue a 250 funcionários. Os resultados indicam que 

o envolvimento da alta gerência e o comprometimento organizacional são as duas maiores 

variáveis que impactam na aceitação dos funcionários para a mudança planejada ocorrer. 
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2.2.4 Estudos sobre mudanças organizacionais e contabilidade 

Existem diversos estudos que analisam mudanças organizacionais e contabilidade. 

Geralmente, são trabalhos realizados na linha de contabilidade gerencial que consideram que 

a contabilidade pode influenciar a prática do dia a dia de uma corporação. 

Os estudos foram compilados, conforme apresentado no Quadro 4. 

Quadro 4 – Estudos sobre mudanças organizacionais e contabilidade 

Zan (2005) 

Analisou fatores que podem contribuir para a formação de um diagnóstico para as 
mudanças na contabilidade gerencial de uma organização por meio de um enfoque 
institucional. O estudo concluiu que há correlação entre os antecedentes 
organizacionais e as respostas organizacionais esperadas. 

Assolari (2005) 

Avaliou a influencia da implantação do ERP nos aspectos organizacionais da área de 
contabilidade das empresas. A autora concluiu que a implementação do ERP 
provoca, na área de contabilidade das empresas, alterações na estrutura 
organizacional, nas atividades e nos conhecimentos e habilidades. As alterações 
verificadas na estrutura organizacional referem-se ao desing organizacional, à 
estrutura de cargos e ao quadro de funcionários. 

Adams e 
McNicholas 

(2007) 

Estudaram o processo de desenvolvimento em uma corporação de relatórios de 
sustentabilidade e suas mudanças organizacionais e melhorias na contabilidade. O 
estudo identificou inúmeros impedimentos para o desenvolvimento de relatórios de 
sustentabilidade e sua integração no planejamento e na tomada de decisão. 

Silva (2007) 

O trabalho utilizou-se de estudos de casos para identificar como as variáveis 
contextuais influenciam o tipo de Balanced Scorecard implementado nas empresas. 
Foram identificados dois principais fatores que diferenciam as empresas e 
possibilitam relevantes comparações quanto ao tipo de Balanced Scorecard. São eles 
os objetivos específicos para a mudança (controle financeiro, aumento de 
produtividade ou aumento da lucratividade) e as necessidades externas. 

Aguiar e 
Guerreiro (2008) 

Investigaram os processos de persistência e mudança de sistemas de contabilidade 
gerencial. Assumindo que sistemas de contabilidade gerencial cumprem um papel 
nas organizações além de sua utilidade econômica. Os autores acreditam que 
sistemas de contabilidade gerencial podem ser interpretados como textos compostos 
de sinais e símbolos que podem ser utilizados como mecanismos de controle social. 
O elemento determinante da substituição de uma prática de contabilidade gerencial 
por outra é se a prática atual perdeu ou está perdendo sua capacidade de cumprir seu 
papel como mecanismo de controle social. 

Fonte: Autora deste trabalho. 

Um exemplo de mudança organizacional que pode ocorrer com o processo de convergência 

contábil é a alteração da função e posição do profissional contábil dentro da empresa. Antes 

da Lei nº 11.638/2007, marco do processo de convergência contábil no Brasil, o contador não 

tinha, muitas vezes, participação decisiva nas decisões empresariais. Para implementar as 

normas internacionais faz-se necessária uma mudança de postura profissional. 

O contador que antigamente seguia regras contábeis elaboradas pelos órgãos reguladores se 

torna um funcionário-chave da empresa. Passa a ser exigido deste profissional, para aplicação 
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das normas baseadas em princípios, uma postura muito mais ativa e maiores conhecimentos 

do negócio da empresa e multidisciplinaridade, em função da interação com as diversas áreas 

organizacionais. É daí que vem a expressão que “com o IFRS a contabilidade deixou de ser 

do contador e passou a ser da empresa”. 

O contador em seu dia a dia profissional passa a dialogar com diversas áreas de uma 

instituição, como: risco; recursos humanos; marketing e produção. Todas essas áreas se 

tornam fornecedoras de matéria-prima para a contabilidade. O contador começa a participar e 

opinar nas reuniões estratégicas da empresa.  

Assim sendo, todos os departamentos contribuem com o processo contábil de captura, 

mensuração e relato. A área de controladoria, ao elaborar as demonstrações contábeis, torna-

se uma compiladora de informações de todas as áreas da empresa. Os departamentos de 

recursos humanos, por exemplo, informam sobre remuneração variável, stock options; as 

áreas de tesouraria entregam informações de instrumentos financeiros, empréstimos, 

recebíveis; a área de produção contribui com rotação e manutenção de estoques de longo 

prazo. 

O processo de convergência contábil pode provocar alterações que vão além da área contábil 

e financeira da empresa. Pretendeu-se analisar, nesta tese, as principais mudanças 

organizacionais ocorridas, de modo geral, em uma organização a partir da implementação das 

normas internacionais como um todo. Foi objetivo, ainda, entender como essas mudanças 

impactam na cultura, estrutura, sistemas e pessoas de uma organização. Por fim, foram 

analisados os movimentos de resistência à mudança. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Pesquisa 

De acordo com Wood (2004, p. 23), mudanças organizacionais podem ocorrer em virtude de 

adequações a novas legislações. Este trabalho pretendeu analisar quais seriam essas mudanças 

em função de novas normas contábeis impostas pelo movimento de convergência contábil.   

Mas não é possível saber a priori quais são essas mudanças nas organizações, seus efeitos e 

magnitude. Tais modificações são fruto de uma determinada realidade e sofrem diversas 

influências, tais como: porte; cultura da empresa; presença de investidores estrangeiros; 

multinacional e ações em bolsas de outros países. 

Para entender esses efeitos, é necessário um estudo profundo, interpretando os fenômenos, as 

diferentes percepções e visões de uma organização, mediante contato direto com a realidade 

estudada. Tal estudo é caracterizado como uma pesquisa qualitativa.  

A sua principal função, de acordo com Ahrens e Chapman (2006), é relatar as expressões de 

uma realidade subjetiva, objetivada a partir da interação entre os indivíduos. Ela visa 

compreender as experiências e os significados que os seres humanos constroem em interação.  

De acordo com Silverman (2009, p.19), a força de uma pesquisa qualitativa está em sua 

capacidade em penetrar a superfície visando entender as percepções e experiências das 

pessoas. 

Não é possível conhecer as consequências da implementação de novas normas contábeis sem 

penetrar, profundamente, na realidade observada. É preciso mergulhar nas percepções e 

experiências das pessoas. A interação dessas percepções e as experiências é que possibilitarão 

entender quais as principais mudanças organizacionais trazidas com o processo de 

implementação do IFRS. 

Para Berger e Luckmann (1985, p.11), “a realidade é construída socialmente”. Tais autores 

definem realidade como “uma qualidade pertencente a fenômenos que reconhecemos terem 

um ser independente de nossa própria volição”. 
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A realidade sobre as mudanças organizacionais trazidas com o processo de implementação do 

IFRS é, portanto, criada, de forma subjetiva, por meio das interações entre o pesquisador e os 

fenômenos analisados.  

De acordo com Strauss e Corbin (2008), as teorias derivadas dessa realidade não são 

consideradas definitivas e podem ser refutadas por meio de novas interações entre os sujeitos, 

dando continuidade, dessa forma, ao processo de conhecimento científico.  

A resposta à questão de pesquisa dependerá da interação do pesquisador com a realidade 

estudada, da percepção das pessoas envolvidas nas análises, nas características específicas das 

instituições analisadas, no setor e na economia. 

Os resultados obtidos por meio dessa investigação, de acordo com Martins e Theóphilo (2007, 

p.77), devem ser considerados provisórios, passíveis de modificações à medida que novas 

variações forem incorporadas à teoria anteriormente construída. 

3.2 Estratégia de Pesquisa 

A estratégia de pesquisa foi orientada por um estudo de caso múltiplo. Nele, a situação é 

avaliada a partir de diferentes unidades ou níveis de análise. 

Essa estratégia de pesquisa de acordo com Martins (2006, p. xi) pede avaliação qualitativa, 

pois seu objetivo é o estudo de uma unidade social que se analisa profunda e intensamente. 

Para Yin (2010, p.39), o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são, claramente, evidentes. 

Ainda, de acordo com Yin (2010, p.32), o estudo de caso é preferido no exame de eventos 

contemporâneos. O fenômeno de convergência foi iniciado no Brasil, em 2005, com a criação 

do CPC, dessa maneira, tal estratégia contribuirá para a investigação da questão de pesquisa. 
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Segundo Gil (2007, p.72), o planejamento do estudo de campo apresenta flexibilidade, 

podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao longo do processo de 

pesquisa. 

Não parece ser possível entender as mudanças organizacionais sem ir a campo. Somente com 

a investigação empírica é que se conhecerão as variáveis de estudo. Não há condições de 

saber a priori quais departamentos, funções, atividades foram afetadas. Isso só será conhecido 

por meio da imersão na realidade social das organizações.   

No estudo de Levy (2011), envolvendo 46 empresas de capital aberto, foram observados 

impactos em diferentes áreas operacionais de uma organização, com a introdução do IFRS, 

tais como: sistemas de controle e gestão; controles internos; integridade das informações; 

reorganização dos processos das empresas e treinamento oferecido para os analistas. 

De acordo com Martins (2006, p.69), a partir de questões orientadoras da pesquisa, suporte 

teórico prévio e formulações de proposições, são levantadas evidências e o processo de 

descoberta de caso tem início, uma vez que a própria dinâmica dos trabalhos e o interesse em 

se demonstrar e defender as proposições admitidas orientam as ações do desenvolvimento do 

estudo. A direção para o estudo e as posteriores investigações, no entanto, só serão 

conhecidas à medida que o pesquisador for a campo. 

De acordo com Pettigrew (1985), em estudos de caso, o pesquisador deve analisar interações 

entre o contexto de mudança, o processo de mudança e os resultados da mudança. O autor 

também considera que deve haver um equilíbrio adequado entre descrição e análise. 

Para essa investigação, o estudo de caso torna-se uma adequada estratégia de pesquisa, já que 

em situações complexas a realidade é construída no processo de análise. Os parâmetros para 

analisar as mudanças organizacionais só serão conhecidos à medida que a pesquisa estiver 

sendo conduzida.  

Yin (2010, p.86) alerta que os estudos de caso podem ser modificados por novas informações 

ou descobertas durante a coleta de dados. De acordo com Cooper e Burrell (2007, p.315), o 

agente humano é um observador atuante e constrói interpretações do mundo que não tem 
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qualquer status absoluto ou universal. Muitas das construções humanas são determinadas por 

paixões e não possuem uma característica racional. 

Segundo Martins (2006, p.15), raramente em um estudo de caso formulam-se questões de 

pesquisa que não sejam modificadas ao longo do processo de investigação devido à dinâmica 

própria dessa estratégia de pesquisa. 

3.3 A Escolha das Empresas 

De acordo com Martins (2006, p.10), é preciso contar com a permissão formal do principal 

responsável pela unidade em estudo. 

Para Cesar et al. (2010, p.48), a escolha do caso (ou dos casos, quando o estudo é de 

múltiplos casos) reveste-se de especial importância quando o objetivo do estudo é construir 

teoria.  

Segundo Cesar et al. (2010, p.48), um estudo de caso, também, pode envolver a conjugação 

de casos múltiplos. Os cuidados que devem ser tomados na sua utilização se referem a 

algumas questões fundamentais. Em primeiro lugar, o critério de amostragem, pois em 

estudos dessa natureza a escolha da amostra não se baseia em incidência de fenômenos, mas, 

sim, no interesse do caso em relação ao fenômeno sob estudo e às variáveis potencialmente 

relevantes. Em segundo lugar, as replicações teóricas necessárias 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. 

Foram analisadas, em profundidade, três grandes empresas brasileiras que estão passando 

pelo processo de convergência contábil. Trata-se de empresas que divulgam suas 

demonstrações contábeis ao público, participam, frequentemente, de seminários e congressos 

sobre a convergência e onde a pesquisadora possui acesso. 

Em estudos de caso, segundo Cesar et al. (2010, p.50), deve-se obter uma compreensão mais 

acurada do fenômeno sob estudo gerando, assim, um patamar superior de conhecimento. Essa 

compreensão expandida do fenômeno está, intrinsecamente, relacionada aos métodos 



 77

escolhidos para a coleta de dados, tais como: entrevistas; observações em campo; 

levantamentos baseados em questionários, dentre outros. 

3.4 Técnicas de Coletas de Dados 

De acordo com Silverman (2009), Yin (2010) e Martins (2006), existem diversas técnicas de 

coleta de estudos de caso como: observação; análise de textos e documentos; entrevistas e 

grupos focais; gravação em áudio e vídeo; registros em arquivos e questionários.  

As técnicas de coleta, deste estudo, foram utilizadas em função dos objetivos específicos da 

tese. 

1 -  Analisar as principais mudanças organizacionais 

Para cumprir este objetivo, entrevistas foram realizadas com o contador da empresa 

responsável pela contabilidade financeira e equipe. Houve, ainda, pesquisa documental com 

análises das demonstrações contábeis elaboradas pela empresa, estudos dos pronunciamentos 

do IFRS e CPC que mais se aplicam à instituição, e consultas ao sítio de relações com 

investidores das três organizações. 

Ainda nesta etapa, foi feita pesquisa documental, tais como: documentos internos; 

apresentações e histórico de e-mails disponíveis que foram lidos para entender as mudanças 

ocorridas na empresa. Uma análise no organograma e no fluxo de informações foi importante 

para avaliar as alterações nos processos e distribuições de tarefas. 

Além disso, foram feitas diversas entrevistas nas várias áreas da empresa. Em pesquisa 

qualitativa, esse contato direto é necessário para conheceras percepções e as experiências das 

pessoas. As entrevistas não foram restritas a área contábil e financeira. 

2 -  Compreender os impactos das mudanças organizacionais na cultura, estrutura, 
sistemas e pessoas. 

A partir dos achados do primeiro objetivo específico desta tese e partindo da literatura de 

mudanças organizacionais, os elementos de mudanças organizacionais foram categorizados. 
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Segundo Mintzberg & Westley (p. 40-41, 1992), as mudanças organizacionais podem afetar a 

cultura, estrutura, sistemas e pessoas. As análises encontradas foram classificadas em cada 

uma dessas quatro categorias. Foi possível entender o que a implementação do IFRS 

impactou na cultura, estrutura, sistemas e pessoas das organizações. 

3 -  Averiguar o processo de resistência à mudança, caso tenha ocorrido. 

Com este objetivo, foram analisados se houve resistência ao processo de implementação das 

normas internacionais e se essa resistência foi diminuída em razão da obrigatoriedade de 

adoção oriunda da imposição dos órgãos reguladores e lei federal. 

Foram entrevistadas as pessoas que de alguma forma participam da elaboração das políticas e 

procedimentos contábeis, o contador da parte gerencial da empresa (controller) e as pessoas 

que dentro da corporação se utilizam da informação contábil para a tomada de decisão. 

Além disso, foram analisados comunicados ao mercado realizados pelas companhias sobre as 

diferenças nas políticas contábeis, posicionamento da empresa sobre as mudanças, e seus 

impactos nos números gerados. 

Foi possível saber se, na opinião dos entrevistados, as normas contábeis internacionais 

contribuíram, de fato, para melhor evidenciar a realidade econômica da instituição. E se essas 

mudanças foram benéficas para a organização.  

Portanto, a operacionalização dos objetivos específicos, no estudo de caso, pode ser resumida, 

conforme o Quadro 5, a seguir. 



 79

Quadro 5 – Operacionalização dos objetivos específicos no estudo de caso 
Objetivos específicos Operacionalização 

Analisar as principais mudanças 
organizacionais 

Pesquisa documental (demonstrações financeiras, 
pronunciamentos do CPC, IFRS, sítio de relações com 
investidores, apresentações, documentos internos) 
Entrevistas com contador (contabilidade financeira) 
Entrevistas nas diferentes áreas 
Observação participante 

Compreender os impactos das mudanças 
organizacionais na cultura, estrutura, 
sistemas e pessoas 

Categorizar os elementos de mudanças com base em: 
Mudanças organizacionais encontradas 
Confronto com literatura 

Averiguar o processo de resistência à 
mudança, caso tenha ocorrido 

Entrevistas com elaborados de políticas contábeis, com 
funcionários de contabilidade gerencial, com usuários 
internos das informações contábeis. 
Pesquisa documental (comunicado ao mercado) 

Fonte: Autora deste trabalho. 

É válido ressaltar que as formas de investigação podem ser alteradas no decorrer do trabalho 

de campo em função dos achados encontrados. Conforme comentado por diversos autores já 

citados, é a própria dinâmica da pesquisa que define o caminho de ação a ser seguido. 

3.5 Coleta de Dados 

Para realizar o estudo de caso múltiplo, foram escolhidas três empresas: BNDES, Grupo CCR 

e Empresa ABC. 

A pedido da administração da Empresa ABC, o nome da instituição e nomes dos 

entrevistados escritos neste trabalho são fictícios. Todas as outras informações sobre essa 

organização são reais. 

Para poder investigar as mudanças organizacionais trazidas com o movimento de 

convergência contábil era necessário escolher as empresas para serem analisadas no estudo de 

caso múltiplo. 

Após conversas com professores do Departamento de Contabilidade da Universidade de São 

Paulo foi feita uma lista com os nomes de cinco grandes empresas brasileiras que estavam 

passando pelo processo de convergência contábil e que poderiam ser alvo de estudo. Essas 

cinco empresas foram escolhidas, já que os professores suspeitavam serem empresas com 

diversos impactos organizacionais nesse processo de implantação. 
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Na lista existiam empresas de capital aberto nas quais os professores conheciam, com 

diferentes níveis de profundidade, quer por consultoria e treinamento realizados, quer por 

participarem de congressos, quer por divulgação na mídia, o processo de implementação do 

IFRS. 

O professor Eliseu Martins tinha um contato em uma dessas empresas listadas e passou o 

telefone de um advogado do Grupo CCR. Email de 11 de junho de 2011 do Professor Eliseu 

Martins ao advogado da CCR: 

Temos uma aluna da nossa Pós-Graduação em Contabilidade, orientada do Prof. Nelson 

Carvalho, trabalhando numa pesquisa para a qual a CCR poderia ser fonte muito 

interessante de dados. Será que você pode atendê-la, se quiser com alguém da Controladoria, 

para ver se é possível isso? Se sim, posso passar seus e-mail ou telefone para ela? 

A resposta do advogado ao professor veio duas horas depois do envio do primeiro email: 

Professor, 

Sem dúvida alguma podemos atendê-la. Peça que ela entre em contato via telefone ou, se ela 

preferir, por e-mail. O telefone é melhor, para já agendarmos uma reunião em que ela nos 

diga como podemos ajudar. Vou acatar a sugestão e solicitar o apoio da Controladoria, já na 

primeira reunião, visando maior objetividade. Nada a agradecer, é um prazer para nós 

podermos ajudar, principalmente trabalhos acadêmicos de qualidade. 

Depois de alguns telefonemas foi realizada uma reunião entre a pesquisadora, seu orientador 

de doutorado e um funcionário da Controladoria da CCR, Carl Douglas, indicado por tal 

advogado. O advogado não pôde comparecer na primeira reunião e a pesquisadora não o 

conheceu. 

Na reunião o orientador, Nelson Carvalho, explicou o escopo do projeto e dias depois Carl 

Douglas confirmava a participação da CCR como uma das empresas do estudo de caso. O 

funcionário da Controladoria necessitou da aprovação da administração para que o estudo 

fosse realizado. 
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Carl Douglas forneceu uma série de materiais sobre a companhia. Ele foi a ponte entre a 

pesquisadora e a CCR. Esclarecia todas as dúvidas encontradas, agendava reuniões com os 

outros funcionários das empresas e participava de todas elas. 

O estudo de caso no Grupo CCR foi feito durante os meses de agosto, setembro e outubro de 

2011. As reuniões com o objetivo de compreender as mudanças organizacionais da instituição 

foram todas presenciais e localizadas na cidade de São Paulo e Jundiaí, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 – Datas das reuniões 
Reunião Data Local 

1 12/08/2011 São Paulo 

2 29/09/2011 São Paulo 

3 15/09/2011 São Paulo 

4 22/09/2001 Jundiaí 

5 06/10/2011 São Paulo 

Fonte: Autora deste trabalho. 

A duração média de cada uma das reuniões foi de 3 horas, com a exceção do encontro em 

Jundiaí de 5 horas. Um funcionário da Controladoria do Grupo CCR acompanhou todo o 

estudo. Além disso, houve diversos emails trocados entre a pesquisadora e a empresa 

analisada. 

Além de analisar alguns documentos internos, foram entrevistadas as pessoas citadas na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Entrevistados 
Nome do entrevistado Área 

André Tecnologia da Informação 
Anna  Trainee Engelog 

Carl Douglas Controladoria 
Diego  Trainee Engelog 
Hélio Contabilidade 
Kelly  Trainee Engelog 
Luana Trainee Engelog 
Luana  Trainee Engelog 
Marco Orçamento 

Mariana  Trainee Engelog 
Mario Engelog 
Nara  Engelog 

Rafael  Trainee Engelog 
Fonte: Autora deste trabalho. 
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Outra empresa da lista era a ABC. O contato inicial foi feito com um funcionário da 

contabilidade por email. Seu email foi obtido por meio de consulta a sítios de busca da 

internet. O email foi enviado em 27 de julho de 2011. A resposta veio de outro funcionário da 

companhia em 28 de julho de 2011: 

Referente à ajuda sobre informações do CPC para seu doutorado, estou à disposição. Se 

quiser bater um papo, pode me ligar no xxxxxxx ou podemos falar via email. 

A complementação da ajuda oferecida veio em 03 de agosto.  

Caso você queira realizar um estudo de caso sobre a ABC, estamos à disposição para 

atendê-la, inclusive procurando disponibilizar pessoal para entrevistas ou aplicação de 

questionários. O caso da ABC é mais específico ainda em função de ser concessão e, por 

consequência, estar dentro do escopo da ICPC01 – contratos de concessão; com certeza, 

temos vários assuntos para conversarmos. Pode me ligar (caso eu não esteja na minha mesa, 

pode conversar com a Cintia pelo mesmo telefone). Desta forma, podemos combinar visitas 

ou outras coisas de que necessite. 

Após algumas conversas por telefone, foi agendada uma reunião com a Cintia. Nessa reunião 

foi explicado pessoalmente e com mais detalhes o escopo da tese. A Cintia apresentou a 

companhia e relatou seu histórico de participação no projeto IFRS. 

O autor dos dois emails não participou do estudo de caso. Todo contato entre a pesquisadora e 

empresa ABC foi feito com a Cintia. Contudo, ela não participou das outras conversas 

realizadas. Cintia indicou as pessoas para serem entrevistadas, forneceu materiais, esclareceu 

dúvidas encontradas ao longo de processo de elaboração do trabalho. 

Ocorreram alguns encontros presenciais, conversas por telefone e diversos emails trocados. 

As reuniões tiveram duração média de 1 hora, com exceção da primeira e da quarta, que 

duraram 4 horas cada, conforme a Tabela 3, a seguir. 
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Tabela 3 – Reuniões 
Reuniões Data Área 

Cintia8 20/09/11 Contabilidade 

Renata 20/09/11 
Relacionamento com 
Investidores 

Juliano 05/10/11 Regulatório 

Sandro 28/11/11 Contabilidade 

Elisa 07/12/11 Tecnologia da Informação 

Tadeu 10/12/11 Mercado de Capitais 

Leonardo 13/12/11 Planejamento e Controle 

Fonte: Autora deste trabalho. 

Da lista inicial das 5 empresas, somente CCR e ABC foram as companhias escolhidas. O 

contato com as outras empresas não avançou. A escolha do BNDES veio por uma conversa 

por email com o auditor Aquiles Bergamini, colega da pesquisadora, que sugeriu a 

companhia. 

A pesquisadora, ainda na fase inicial de elaboração da tese, enviou um email ao Aquiles 

Bergamini, em 27 de julho de 2011. A resposta de Aquiles veio no mesmo dia. E o trecho em 

que o auditor comenta do BNDES no email é o seguinte: 

Outra ideia seria focar no BNDES. Devido aos diversos investimentos que o banco possui e 

dada à necessidade de alinhar as práticas contábeis, o banco teve que fazer um árduo 

trabalho de adaptação. Nesse caso, eu sugeriria falar com a contadora chefe (Vânia 

Borgerth, pode citar meu nome). A Vânia também é acadêmica e acho que ajudaria com 

prazer. 

O contato com a Vânia foi feito em 28 de julho e sua resposta aceitando a participação foi em 

02 de agosto de 2011. 

Será um prazer poder ajudar.  Estou copiando o meu Gerente, Alexandre Cordeiro, que é o 

responsável pelo projeto no Banco, para que possamos verificar a melhor forma de te 

atender. 

Alexandre, por fim, indicou Janaina Senra para a pesquisadora conversar. Após alguns emails 

trocados, a pesquisadora foi ao Rio de Janeiro para uma primeira reunião com Janaina. 

                                                
8 Para a empresa ABC, foram utilizados nomes fictícios para os entrevistados. 
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Janaina entendeu o tema da tese, apresentou sugestões para o estudo e explicou o processo de 

convergência do Banco. 

Janaina Senra foi a ponte entre o BNDES e a pesquisadora. Ela indicou diversas pessoas para 

serem entrevistas, forneceu materiais e esclareceu dúvidas. No entanto, não acompanhou as 

outras entrevistas. A pesquisadora entrevistou Vânia Borgerth, mas não conversou com 

Alexandre Cordeiro. 

Para entender as mudanças organizacionais no BNDES causadas pelo processo de 

implementação das normas internacionais foram feitas seis reuniões e entrevistas presenciais 

e por telefone na instituição. Além disso, foram trocados diversos emails entre a pesquisadora 

e os funcionários da instituição. O enfoque dado, neste estudo, foi analisar o BNDES como 

preparador de demonstrações contábeis. 

As entrevistas tiveram duração média de 1 hora, com a exceção da de 31/08/2011 que 

demorou cerca de 4 horas. 

Tabela 4 – Participantes do estudo 
Participante Área Data 

Janaina Senra Financeira 31/08/2011 

Rafael Peixoto Tecnologia de Informação 17/10/2011 

Leonardo Brazão Gestão de Riscos 24/20/2011 

Sandro Cavalcante Capital Empreendedor 02/12/2011 

Vânia Borgerth Financeira 05/12/2011 

Alexandre Machado Mercado de Capitais 07/12/2011 

Fonte: Autora deste trabalho. 

As conversas do estudo de caso nas três empresas foram feitas de forma presencial ou por 

telefone. Elas não foram gravadas. Foram feitas entrevistas com funcionários, lidos 

documentos internos, analisadas as demonstrações contábeis publicadas e os relatórios para 

investidores, além de terem sido feitas diversas consultas aos sítios das instituições. 

Não houve uma estrutura fixa de perguntas a serem feitas nas organizações. Elas foram 

surgindo conforme o desenrolar das reuniões, de acordo com o cargo, tipo de respostas, grau 

de contato com o assunto, disponibilidade de cada entrevistado. Mas houve um propósito 

inicial de seguir as cinco questões seguintes. 
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1 - Relate o histórico da participação de sua área no projeto IFRS. 

2 - Quais foram as principais alterações em relação a antigas políticas contábeis? 

3 - Quais foram as mudanças no cotidiano de sua área sentidas com o projeto? 

4 - Os novos procedimentos refletem melhor a realidade da instituição? 

5 - O número em IFRS é utilizado no dia a dia de sua área? 
 
As perguntas não estruturadas servem a pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 

conceitos, o esclarecimento de situações, atitudes e comportamentos, ou o enriquecimento do 

significado humano deles. Nesse tipo de pesquisa não é possível ignorar o efeito da presença e 

das situações criadas pelo entrevistador sobre a expressão do entrevistado. (MATTOS, 2006, 

p.348-349) 

Tais perguntas, bem como a consulta de pesquisa documental e bibliográfica, ajudaram a 

pesquisadora a responder aos três objetivos específicos deste estudo: analisar as mudanças 

organizacionais; compreender seus impactos na cultura, estrutura, sistemas e pessoas e 

verificar se houve resistência à mudança. 

Todas as conversas realizadas nas empresas foram transcritas em word e o documento final 

foi enviado para as companhias para conferência e validação. 

No BNDES, o documento final desta tese sobre a instituição passou pela validação de: 

• Janaina Senra, em 15 de dezembro de 2011; 
• Vânia Borgerth, em 16 de dezembro de 2011; 
• Rafael Peixoto, em 22 de dezembro de 2011; 
• Leonardo Brazão, em 04 de janeiro de 2012. 

 

O pedido para autorização da divulgação ao BNDES foi feito em 15 de dezembro de 2011 

para Vânia Borgerth: 

Você me autoriza a divulgar, por favor, o nome da instituição e o nome dos entrevistados em 

minha tese? 

A sua resposta veio em 16 de dezembro de 2011: 

Oi Camila. Eu não tenho objeções. Beijos e sucesso com o seu trabalho. 
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Na empresa ABC, a validação foi feita pela Cintia em 17 de janeiro. Nesse email ela informou 

sobre a não divulgação do nome da instituição e dos entrevistados. Na CCR, Carl Douglas 

validou o documento em 02 de fevereiro de 2012, e autorizou a divulgação do nome da 

companhia em 13 de setembro de 2013: 

Quanto à autorização da citação dos nomes, sem óbice para citar o nome da CCR e o meu 

nome. 
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4 RESULTADOS EMPÍRICOS DA PESQUISA  

A seguir detalham-se os resultados encontrados em cada uma das empresas analisadas no 

estudo de caso, CCR, ABC e BNDES. 

4.1 Grupo CCR 

4.1.1 O grupo 

De acordo com as demonstrações financeiras padronizadas de 2010 do Grupo, a CCR S.A. 

(CCR) é uma holding, cujo objeto social permite atuar no setor de concessões de rodovias, 

vias urbanas, pontes e túneis, além do setor de infraestrutura metroviária e outras atividades 

que estejam ligadas a essas, bem como participação em outras sociedades. (DFP, 2010, p. 28) 

De acordo com o formulário de referência da empresa (2012, p.435), o organograma de seu 

grupo econômico é: 

 
Figura 1 – organograma do grupo CCR 

Fonte: CCR – Formulário de referência, 2012, p.435. 

A empresa atua no ramo de concessões. As concessões rodoviárias do Grupo CCR consistem 

na exploração de rodovias mediante arrecadação de pedágio e, em extensão limitada, receitas 

provenientes da exploração da faixa de domínio ao redor das rodovias. As concessionárias são 

responsáveis por reparar, ampliar, conservar, manter e operar essas rodovias. Como parte do 

contrato de concessão, os Poderes Concedentes transferiram para as concessionárias os 

imóveis e demais bens que estavam em seu poder na assinatura do contrato de concessão; 

sendo responsabilidade dessas zelar pela integridade dos bens que lhes foram cedidos, além 

de fazer novos investimentos para a construção ou melhorias das rodovias e da Ponte. (DFP, 

2010, p.52) 
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Todos os bens transferidos pelos poderes concedidos, bem como os construídos pela 

concessionária, serão revertidos ao final do contrato. 

A Engelog é a área responsável pelo gerenciamento dos investimentos de construção e dos 

serviços de conservação das rodovias administradas pelas Concessionárias do Grupo CCR. 

4.1.2 Histórico do processo de convergência contábil 

A CCR tinha, até o segundo semestre de 2010, um acionista europeu, o Grupo Brisa, de 

Portugal, e desde a obrigatoriedade da publicação em IFRS daquele país (encerramento do 

exercício de 2005) a instituição já enviava informações em IFRS para a realização da 

demonstração consolidada na Europa. Entretanto, “tratava-se, apenas, de uma reconciliação 

que é algo muito mais superficial do que se praticou no Brasil a partir de 2008”, relata Carl 

Douglas. 

O Grupo CCR foi, também, a primeira instituição a participar do Novo Mercado da Bolsa de 

Valores de São Paulo, tendo seu IPO realizado em fevereiro de 2002. Pelas regras da bolsa 

brasileira, as companhias listadas nos segmentos diferenciados de governança corporativa têm 

de elaborar suas demonstrações financeiras, também, conforme os princípios de contabilidade 

geralmente aceitos dos Estados Unidos (US-GAAP) ou as normas internacionais (IFRS). 

Nessa época, a empresa, também, fazia reconciliações para o US-GAAP. 

Tais procedimentos contábeis, envolvendo reconciliação para outros padrões contábeis, seja 

IFRS, seja US-GAAP, eram administrados de maneira muito mais centralizada e sua 

elaboração ficava, basicamente, concentrada na área de Controladoria Corporativa da 

empresa. Contudo, com a promulgação da Lei nº 11.638/2007, no Brasil, os procedimentos 

contábeis tornaram-se bem mais sofisticados. 

“Fazer reconciliação é muito menos impactante do que colocar vários processos novos de 

mensuração contábil no dia a dia de várias áreas da Companhia. A adoção da Lei nº 

11.638/2007 e, consequentemente, dos CPCs, ICPCs e OCPCs, impactam questões sensíveis 

ao valor do negócio, tal como o fluxo de dividendos aos acionistas. Com a Lei nº 11.638 o 

processo contábil, incluindo as várias áreas que geram inputs para esse, ficou muito mais 
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complexo. Foi um desafio muito grande trazer para o balanço individual e consolidado todos 

os impactos decorrentes da convergência para as IFRSs”. (Carl Douglas) 

O movimento de convergência ao IFRS na empresa, em linha com os pronunciamentos do 

CPC, aconteceu em dois grandes momentos. O primeiro foi, em 2008, com a entrada em vigor 

de 14 CPCs e o segundo foi, em 2010, com a adoção integral. 

Carl Douglas afirma que “as mudanças contábeis aumentaram muito o trabalho (quantidade 

e complexidade) da área contábil, além de passarem a impactar outros departamentos e 

atividades do grupo, tais como: as áreas financeira, de planejamento, novos negócios, de 

engenharia, de tecnologia da informação, além de demandar grande atenção da alta 

administração, em geral”. 

“Hoje, colocar essas novas normas contábeis no diário, razão, apresentar neutralidade 

tributária, podendo gerar efeito, inclusive em fluxo de dividendos e afetar o valor da 

Companhia, são atividades muito mais profundas, com muito mais impactos. Como era de se 

esperar, uma reconciliação para outras práticas contábeis gerava muito menos 

questionamentos internos e externos.” (Carl Douglas) 

A partir de abril de 2008, começaram-se os trabalhos preliminares de estudos para a adoção 

das novas normas contábeis. “Em junho de 2008 houve uma reunião com o comitê de 

auditoria do conselho e, também, com o conselho de administração para apresentar as 

primeiras estimativas de números ajustados, ainda de maneira bastante preliminar e com 

alguns cenários, até por existirem dúvidas em vários pontos, notadamente em relação 

àqueles pronunciamentos contábeis que também, ainda, não tinham sido adotados 

internacionalmente, como o IFRIC 12.” (Carl Douglas) 

Os primeiros pronunciamentos do CPC foram implementados no ano de 2008, tal como 

exigido pelas normatizações daquele momento. Em 2009, houve a manutenção dos CPCs já 

adotados em 2008 e o entendimento dos novos pronunciamentos em processo de audiência 

pública, bem como o acompanhamento mais de perto do IFRIC 12 (ICPC 01), norma de 

principal impacto para a instituição.  
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“Ocorreram diversas reuniões com a Abdib, Abrasca, o Ibracon e a CVM, para que se 

pudesse chegar a um consenso de mercado sobre que caminho seguir em relação aos 

dispositivos (ou a ausência destes) do IFRIC 12. Todo o setor de concessões foi bastante 

afetado pelo IFRIC 12. O acompanhamento da aprovação dessa norma por parte dos órgãos 

reguladores foi feito até 2010”. (Carl Douglas). 

Para o projeto de convergência contábil dos pronunciamentos emitidos em 2009, com efeitos 

para 2010, foi feito um abrangente processo de capacitação e discussões internas, com a ajuda 

de consultores externos, durante o mês de maio de 2010. 

Para a aplicação das novas práticas foram necessárias diversas reuniões com a firma de 

auditoria independente. Os especialistas dessa firma, em cada um dos assuntos, passavam 

dicas e apontavam melhorias para o modelo.  

Foi criado um grupo de cerca de 20 pessoas para a implementação do chamado Projeto IFRS, 

com representantes de várias áreas da empresa, como: contabilidade; controladoria; sistemas 

da informação; engenharia e planejamento, além de se contar com uma consultoria externa de 

sistemas.  

A equipe foi montada, de acordo com Marco, pensando em quem eram as pessoas mais 

preparadas para participar das novas discussões contábeis. “Esse processo de capacitação 

tinha como objetivo nivelar os funcionários da empresa sobre o assunto, uniformizando 

conhecimentos, e discutir questões de ordem prática” (Marco).   

Para Carl Douglas, “a ideia era que ocorresse um nivelamento por meio de um workshop de 

discussões sobre o que e como fazer na prática para que a implementação das novas normas 

contábeis ocorresse adequadamente. Foram feitas muitas discussões teóricas e práticas, 

sempre pensando na realidade da empresa”. 

2010 foi um período de muita demanda de trabalho para a empresa. Até março de 2011, foi 

elaborada a primeira demonstração contábil em conformidade com a contabilidade 

internacional pela empresa. Sua aprovação e divulgação foram realizadas em março. Em 

maio, foi publicado o primeiro ITR em IFRS. 
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4.1.3 Processo de governança do grupo 

A Controladoria do Grupo, localizada em São Paulo, composta por três funcionários, é 

responsável pelo estudo e acompanhamento de todo o processo de convergência contábil. É 

um órgão da diretoria de planejamento e controle responsável pela definição das práticas 

contábeis corporativas, acompanhamento da auditoria independente no Grupo, além de gerir a 

eficiência tributária do Grupo e atuar no processo de aquisições de novas concessões por meio 

da gestão de due diligences, bem como no processo de emissão de valores mobiliários. 

Sempre que uma norma entra em vigor essa área analisa seus impactos e traçam cenários, 

fazendo algumas simulações dos efeitos do novo normativo na demonstração contábil. 

Os novos procedimentos contábeis relevantes são discutidos com os diretores estatutários para 

aprovação, com o comitê de auditoria (6 membros) e o conselho fiscal (3 integrantes). 

Adicionalmente, dependendo, igualmente, da relevância, o conselho de administração (10 

pessoas), também, aprecia e delibera a proposta da administração em relação ao tema 

contábil. 

“O conselho de administração geralmente recebe os números contábeis abertos, com uma 

semana de antecedência da data de publicação das demonstrações contábeis, das 20 

empresas do grupo, para a aprovação”. (Carl Douglas) 

A área contábil operacional da empresa localiza-se em Jundiaí e é estruturada como um 

departamento do centro de serviços compartilhados do grupo. Essa área é responsável pela 

implementação das políticas contábeis aprovadas pelo centro corporativo. 

4.1.4 Principais alterações contábeis 

4.1.4.1 Novas normas contábeis 

Foram evidenciados os pronunciamentos que apresentaram principais impactos para o Grupo 

CCR. Até 2008, o CPC aprovou 14 pronunciamentos que foram colocados em prática nas 

demonstrações contábeis daquele período. A adoção total ocorreu, apenas, em 2010. 

Com a publicação do CPC 14 de Instrumentos Financeiros, a empresa precisou fazer a 

marcação a mercado de instrumentos financeiros. Mas esse procedimento já era realizado por 
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um funcionário da Controladoria para a conciliação em US-GAAP. Atualmente, a empresa 

passou a ter instrumentos financeiros mais diversificados e, após o financiamento do BID, foi 

feito hedge de taxa de juros. Com isso, foi necessário conhecer mais ainda modelos de 

finanças. “Os funcionários ligados à contabilidade precisaram ter conhecimentos, ainda, 

mais abrangentes”, afirma Carl Douglas. 

A norma de pagamento baseado em ações, CPC 10, teve um impacto pequeno para a empresa 

em termos numéricos, mas trouxe importante exigência adicional no sentido de estimativas de 

valor justo e divulgação, demandando grande envolvimento da área de controladoria 

corporativa nesse processo. 

O CPC 01 de Redução ao Valor Recuperável de Ativos não trouxe muitas alterações de 

procedimentos contábeis para a empresa. O grupo CCR já faz, para a contabilidade gerencial, 

gestão por contrato de concessão e tem Balanço Patrimonial, DRE e DFC para cada 

concessão projetada até o final do prazo do contrato. Os fluxos de caixa dessas projeções são 

descontados até a data das demonstrações financeiras, a fim de se comparar com o valor 

contábil dos ativos. Tal análise é, posteriormente, validada por departamento especializado da 

auditoria independente.  

Note-se, portanto, que além de ampliar o conhecimento com assuntos de finanças, por 

exemplo, a convergência contábil trouxe para o dia a dia da gestão contábil informações antes 

utilizadas, exclusivamente, para fins gerenciais. 

Em 2008, existiam poucas operações de Arrendamento Mercantil (CPC 06). Em 2010, esse 

valor aumentou por meio de aquisições de automóvel, guinchos e carros de inspeção para as 

rodovias, mas continuam representando um volume financeiro pequeno. 

A Companhia tem ativos num montante de R$ 19.735 (mil) obtidos por meio de contratos de 

arrendamento mercantil financeiro. Os contratos têm prazo de duração de até três anos, com 

cláusula de opção de compra. (DFP, p. 158). Em 31/12/2010, o total de ativos consolidados 

do Grupo somava R$12.767.531 (mil).   

Em relação ao CPC 15, norma de Combinação de Negócios, em 2010, foi comprado o 

controle da SPVias. “Não há muitos problemas para fazer o Purchase Price Allocation. Ao 
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fazer uma combinação de negócio a empresa compra um contrato de concessão. Esse é o 

negócio feito.  

“A infraestrutura está ligada ao contrato e será revertida ao final dele.” (Carl Douglas) 

A aplicação do CPC 22, Informações por Segmento, foi tranquila de ser implementada pela 

empresa, pois já dispunham dessas informações de maneira bastante individualizada e 

granularizada. Cada concessionária é uma entidade segregada. Carl Douglas “considera o 

relatório muito trabalhoso e acredita que a norma deveria exigir divulgação, apenas, 

anualmente e não todo trimestre como ocorre, hoje”. 

O CPC 27 de Ativo Imobilizado apresentou pouco impacto para a organização. “Com o 

IFRIC 12 muita coisa do imobilizado foi transferida para intangível. Sobraram no 

Imobilizado, apenas, equipamentos de tecnologia e bens móveis de menor valor”, afirma Carl 

Douglas. Além disso, em 2008, a empresa já tinha feito um trabalho de revisão da vida útil 

dos bens relevantes. 

Muitos pronunciamentos contábeis, como custo de empréstimos, provisões, ativos intangíveis, 

contratos de construção, ajuste a valor presente, foram implementados em conjunto com a 

aplicação do IFRIC 12. Essa interpretação, devida a sua alta complexidade e a seu elevado 

impacto na CCR, será apresentada em um tópico específico desta pesquisa. 

4.1.4.2 IFRIC 12 (ICPC 01/ OCPC 05) 

Histórico 

Em novembro de 2006, foi publicado o IFRIC 12 pelo IASB. Em abril de 2009, ele foi 

homologado no Diário Oficial da União Europeia, porém só adotado naquela jurisdição de 

fato, em 2010. A intenção inicial com o IFRIC 12 era a de elaboração de uma norma, mas, no 

fim, virou uma interpretação.  

A CCR, desde 2007, começou a traçar alguns cenários e fazer simulações, não conclusivas, 

sobre o tema. “A norma foi lida dezenas de vezes, bem como as outras 15 normas a que ela 

faz referência, para que todos os conceitos ficassem bem amarrados”, desabafa Carl Douglas. 
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O IFRIC 12 estava na agenda do CPC para aplicação, em dezembro de 2008. Carl Douglas 

participou, ativamente, do processo de audiência pública, atuando em grupos de estudos da 

Abrasca, ABCR e Abdib. Tais associações pediram o adiamento do prazo de implementação 

para dezembro de 2010, inclusive porque a União Europeia, ainda, não tinha aprovado esta 

norma. A solicitação foi atendida pelos reguladores brasileiros. 

No segundo semestre de 2009, houve no CPC uma audiência pública e a interpretação foi 

aprovada, em novembro de 2009 – ICPC 01. 

“Existiam várias preocupações das associações e da CVM sobre essa interpretação. Os 

auditores independentes não possuíam entendimentos convergentes sobre a 

operacionalização da norma.” (Carl Douglas).  

Assim, foi criado um grupo de trabalho para discutir a interpretação ICPC 01 no final do ano 

de 2009 com a CVM, Ibracon e Abdib. Carl Douglas frequentava as reuniões como 

representante da Abdib. As reuniões eram, no mínimo, mensais e foram até novembro de 

2010. 

“O problema da interpretação, ICPC 01, é que ela precisa atender a diversos setores como 

rodovia, energia (distribuição, transformação e geração), saneamento básico, ferrovia, 

aeroportos. Porém, cada setor possui suas particularidades, marcos regulatórios e poderes 

concedentes.” (Carl Douglas) 

Como produto dessas discussões, em dezembro de 2010, foi publicado o OCPC 05, já com 

efeitos para as demonstrações contábeis de 31/12/2010.  

A demonstração contábil consolidada da empresa foi publicada, em 18/03/2011. Além disso, 

em 15 de maio de 2011, a empresa precisou fazer os ITRs da CCR e de quatro empresas 

abertas do grupo, com o comparativo de 2009.  

Para Carl Douglas, “o OCPC 05 foi elaborado com questões discutidas ao longo de um ano, o 

que comprovou que não havia condições de se fazer a implementação do IFRIC 12, em 2008. 

Foi sábia a decisão de adiamento para 2010”. 
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De acordo com o parágrafo 4º do OCPC 05, o entendimento dos principais conceitos 

introduzidos na ICPC 01 é, na maioria dos casos, simples, mas o grande desafio é a 

operacionalização da sua adoção, na realidade, econômica de cada empresa e especificamente 

em cada contrato. 

Os detalhes técnicos dessa orientação, que alterou, completamente, as demonstrações 

contábeis da Companhia e impactou diversas áreas do grupo, serão explicados em seguida. 

Conceitos contábeis 

No final do período de concessão das rodovias, ponte e infraestrutura metroviária, retornam 

ao Poder Concedente todos os direitos, privilégios e bens adquiridos, construídos ou 

transferidos no âmbito do contrato de concessão. As concessionárias terão direito ao 

ressarcimento relativo aos investimentos necessários para garantir a continuidade e atualidade 

dos serviços abrangidos pelo contrato de concessão, desde que, ainda, não tenham sido 

depreciados/amortizados e cuja implementação, devidamente autorizada pelo Poder 

Concedente, tenha ocorrido nos últimos cinco anos do prazo de concessão. (DFP, 2010, p. 53) 

Carl Douglas afirma que “a infraestrutura (ponte, túnel, faixa de rodovia) era contabilizada 

no ativo imobilizado da concessionária. O IFRIC 12 trouxe um novo conceito de 

apresentação dessa infraestrutura. A concessionária tem, sim, um contrato de concessão que 

dá a ela o direito de construir a ponte, por exemplo, em troca do direito de cobrar tarifa dos 

usuários que a utilizam.” 

O grupo CCR estava no escopo da norma, pois tem obrigações a fazer em troca do direito de 

tarifar e possui ativos reversíveis. 

De acordo com os parágrafos 17º, 18º e 19º do OCPC05, quando um concessionário é 

remunerado pelos usuários dos serviços públicos, em decorrência da obtenção do direito de 

cobrá-los a um determinado preço e período pactuado com o poder concedente, o valor 

despendido pelo concessionário, na aquisição desse direito, deve ser reconhecido no ativo 

intangível. (OCPC 05) 

Por outro lado, quando o responsável pela remuneração dos investimentos feitos pelo 

concessionário for o poder concedente e o contrato estabelecer que haja o direito contratual 
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incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, independentemente do uso efetivo da 

infraestrutura (demanda) ao longo do prazo de concessão, é necessário o reconhecimento do 

ativo financeiro. (OCPC 05) 

Nos casos em que os investimentos efetuados pelo concessionário são, em parte, remunerados 

pelos usuários do serviço público e, em parte, pelo poder concedente, seja com base na 

previsão contratual à indenização ao final da concessão ou complementação de receita no seu 

decorrer, está-se diante de um modelo híbrido: parte ativo intangível e parte ativo financeiro, 

no qual o reconhecimento desse último é dependente da confiabilidade de sua estimativa e de 

representar direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro. (OCPC 05) 

Carl Douglas exemplifica essas duas novas formas de classificação do ativo imobilizado. 

“Imagine que há uma demanda de infraestrutura do Estado, para a construção de um 

aeroporto, e ele não tem caixa para a construção. Nesse caso, a iniciativa privada assume a 

obrigação de construir esse aeroporto em troca do direito de receber tarifas das companhias 

aéreas que operam nele. Quem usa esse ativo pagará por isso. O terminal (aeroporto) não é 

de posse da concessionária. Ela, apenas, cumpriu com a obrigação de construí-lo e tem o 

direito de tarifar. Esse direito é um ativo intangível.” (Carl Douglas) 

“Para as situações de ativo financeiro, quem paga a tarifa não é o usuário e, sim, o Estado. 

Com exemplo, as parcerias público-privada. Em um projeto de infraestrutura, por exemplo, o 

usuário paga uma tarifa que é complementada pelo Estado, sob uma forma de 

contraprestação pecuniária a ser paga ao concessionário para viabilizar a equação 

financeira do contrato de concessão. Um exemplo é a Via 4. Ganhou o leilão a empresa 

privada que pediu menos para o Estado em relação a essa complementação. Esse valor de 

complementação, pago pelo Estado, é um ativo financeiro, um recebível líquido e certo.” 

Em relação à amortização desse ativo intangível, o CPC considera que ele deve ser 

amortizado dentro do prazo da concessão. O cálculo deve ser efetuado de acordo com o 

padrão de consumo do benefício econômico por ele gerado, que normalmente se dá em 

função da curva de demanda. (OCPC 05, parágrafo 42) 

De acordo com Carl Douglas, “anteriormente às mudanças contábeis, a infraestrutura estava 

no imobilizado e a depreciação era linear limitada ao prazo de concessão. Agora, o 
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intangível é amortizado pela curva de benefício econômico e não pelo método linear. A 

amortização é feita pela projeção de usuários pagantes da infraestrutura (curva de tráfego).” 

Para Carl Douglas “essa nova forma de amortização espelha de maneira muito mais 

apropriada a realidade econômica da empresa. Em um projeto, em fase de desenvolvimento, 

passam menos usuários no começo e, consequentemente, a amortização do ativo intangível, 

também, deve ser menor. A mudança trouxe para a contabilidade uma melhor representação 

do negócio.” 

Essa projeção de usuários sempre existiu na empresa, mas nunca foi usada para fins 

societários, somente para questões orçamentárias. A área de projeção de tráfego gera, agora, 

informações que impactam na demonstração contábil. 

“A CCR precisou analisar todos os contratos de concessão e reconstruir os números 

contábeis desde o início de cada contrato de concessão com o novo critério, de todos os 

contratos. Esse ajuste foi refletido no lucro acumulado.”, declara Carl Douglas. 

O OCPC 05 explica, ainda, que os custos de empréstimos devem ser capitalizados durante o 

período de construção de uma infraestrutura, quando atendidos os requerimentos do 

Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos. (OCPC, parágrafo 34) 

Para Carl, “não havia modelos em empresas europeias sobre como deveria ser feita essa 

capitalização. Ela era optativa até 2009. As empresas tinham medo de perder a 

dedutibilidade dos juros com esse procedimento. Não havia ERP para esse procedimento, a 

empresa está fazendo uma adaptação no SAP para aplicá-lo.” 

“O grupo CCR começa a ver que em muitos casos está chegando à frente de muitas empresas 

europeias, antecipando a implementação de diversas questões contábeis”, afirma Carl 

Douglas. 

O funcionário da Controladoria acredita que “um ponto considerado um exagero da norma é 

que não foi mais possível fazer diretamente, em um lançamento único, a retirada de dinheiro 

do caixa para construir uma ponte.” (Carl Douglas).  
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“Com a norma internacional, foi necessário, primeiramente, tirar o dinheiro do caixa e 

reconhecer um custo na DRE para depois reconhecer um intangível e uma receita. A receita é 

calculada pelo valor de custo mais uma margem. A margem para o Grupo CCR é entendida 

como 0, pois trata-se de uma atividade meio da concessionária.” (Carl Douglas). 

De acordo com p. 85 da DFP de 2010, o direito de exploração de infraestrutura é oriundo dos 

dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca do direito de cobrar os 

usuários das rodovias pela sua utilização. Esse direito é composto pelo custo da construção 

somado à margem de lucro e aos custos dos empréstimos atribuíveis a esse ativo. A 

Companhia estimou que eventual margem é irrelevante considerando-a zero. 

Os gastos com a operação, bem como suas manutenções rotineiras, de acordo com o parágrafo 

44 da orientação, devem ser registrados no resultado do período em que ocorrem e 

confrontados com as receitas dos respectivos períodos. 

Uma das principais alterações de procedimento vindas com a interpretação foi a 

implementação da provisão para manutenção.  

Para Carl Douglas, “esse foi um dos maiores pontos da norma que chamou a atenção. 

Entretanto, estranhamente, só empresas de rodovia é que passaram a fazer essa provisão, 

talvez em função de serem os próprios exemplos do IFRIC. Antigamente, a empresa 

depreciava um ativo até o fim de sua vida útil até zerar o ativo. Ao final da vida útil se 

contabilizava um novo ativo e fazia uma nova depreciação”. 

Com o OCPC 05, o procedimento é, completamente, diferente. Pelo desgaste derivado do uso 

da infraestrutura, a partir da data de sua exploração e/ou data de transição para a ICPC 01, 

deve ser registrada provisão, com base na melhor estimativa de gasto para liquidar a 

obrigação presente na data do balanço, em contrapartida de despesa do período para 

manutenção ou recomposição da infraestrutura a um nível especificado de operacionalidade, 

ou contra lucros ou prejuízos acumulados se referente ao passado. O passivo, a valor presente, 

deve ser, progressivamente, registrado e acumulado para fazer face aos pagamentos a serem 

feitos durante a execução das obras de recomposição da infraestrutura em data futura, 

observados os dispositivos do CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes (OCPC 05, parágrafo 45). 
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As classificações dos investimentos 

O Grupo CCR, após a implementação do IFRIC 12, passou a classificar os seus investimentos 

em três categorias: 

• investimentos de melhoria (upgrade); 
• investimentos de manutenção e recuperação periódicos (provisão); 
• investimentos de conservação de rotina (custo direto). 

O detalhamento sobre essas classificações foi extraído de um material interno da empresa 

chamado “Trabalho Complementar de Formação Empresarial”. Os detalhes sobre esse 

trabalho, elaborado pela área Engelog do Grupo CCR, serão evidenciados em seção específica 

desta tese. É evidenciado o procedimento contábil para cada classe de investimentos e os seus 

principais impactos para a organização. 

Classificação 1: Investimentos de Melhoria - Upgrade 

Os investimentos de melhoria são aqueles que, de alguma forma, culminarão em geração de 

receita futura. Para tanto, as intervenções realizadas devem aprimorar a infraestrutura 

existente e/ou alterar o nível de serviço e/ou vida útil dos ativos. 

De acordo com as diretrizes dadas pelo Grupo CCR, são exemplos de investimentos em 

melhorias: 

• primeiras intervenções realizadas em pavimentos; 
• construção de uma nova faixa de rolagem ou de uma nova obra de arte especial; 
• ponte ou viaduto em que será necessário, de uma forma programada, receber serviços 

de recuperação de suas patologias e que, também, seja alargada e reforçada para 
suportar outro nível de carga; 

• construção de acostamentos. 

Sob a ótica contábil, pode-se considerar que essa classe de investimento é a que causa menor 

impacto imediato nos resultados da concessionária. Isso se dá pelo fato de que os valores 

despendidos para a sua execução são incorporados ao patrimônio da empresa na forma de 

ativo intangível e, dessa forma, serão amortizados até o final do prazo de concessão. 
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Classificação 2: Investimentos de Conservação de Rotina - Custo Direto 

Os investimentos de conservação de rotina são aqueles realizados no conjunto de atividades 

rotineiras e de emergência com o objetivo de preservar as características técnicas e 

operacionais da rodovia e demais instalações. 

De acordo com as diretrizes dadas pelo Grupo CCR, são exemplos de investimentos de 

conservação de rotina: 

• recuperações de obras de arte especiais; 
• recuperações de edificações; 
• recuperação de bueiros; 
• recuperações de taludes; 
• reposição de defensas danificadas por acidente; 
• reposições pontuais de sinalizações danificadas. 

Os investimentos de conservação de rotina são considerados custo do exercício em que 

ocorrem e não fazem parte do escopo da Provisão de Manutenção, em função de sua 

periodicidade não ser, claramente, identificada, nem da existência de exigência de parâmetros 

contratuais claramente definidos. 

Desse modo, deve-se tomar bastante cuidado com os excessos nessa classe, visto que 

qualquer valor que ultrapassar o planejamento afetará, diretamente, o resultado da empresa. 

Classificação 3: Investimentos de Manutenção e Recuperação Periódicos - Provisão 

Os investimentos de manutenção e recuperação periódicos são aqueles realizados no conjunto 

das intervenções físicas de caráter periódico claramente identificado, destinadas a recompor 

suas condições técnicas e operacionais ao longo de todo o período de concessão. Esse tipo de 

investimento se refere, exclusivamente, às obrigações contratuais previstas nos contratos de 

concessão.  

De acordo com as diretrizes dadas pelo Grupo CCR, são exemplos de investimentos de 

manutenção e recuperação periódicos: 

• manutenção e recuperação de pavimento, após a primeira intervenção de restauração; 
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• substituição de juntas de dilatação, na Ponte Rio-Niterói; 
• serviços de sinalização horizontal e vertical, após manutenção e recuperação de 

pavimento. 

É válido destacar que se considera uma obrigação presente de provisão somente a próxima 

intervenção a ser realizada. Obrigações reincidentes ao longo do contrato de concessão 

passam a ser provisionadas à medida que a obrigação anterior de manutenção e recuperação 

tenha sido concluída e o item restaurado colocado em uso novamente. Os investimentos 

classificados, dessa forma, devem ser tratados de forma bastante cuidadosa, principalmente 

pelo fato de que seu impacto nos resultados se dá antes mesmo da intervenção ocorrer.  

Nesse cenário, três dados são fundamentais para se conduzir esses investimentos da melhor 

forma possível: a data programada para o evento, seu valor presente orçado no momento da 

provisão e a rotatividade da intervenção. Caso haja alguma imprecisão em alguns desses 

dados, os custos decorrentes serão abatidos do resultado no ano da ocorrência, prejudicando 

os lucros da empresa e, consequentemente, da parcela referente aos acionistas e aos 

colaboradores. 

Os custos provenientes de Melhorias podem ser amortizados até o final da concessão, 

causando pouco impacto imediato nos resultados das Concessionárias. Já os custos 

relacionados à Manutenção Periódica devem ser previstos antes dela acontecer, de forma a se 

garantir que o montante de recursos necessário para sua execução esteja, devidamente, 

reservado e, por isso, impactam no resultado mesmo antes de acontecer.  

Por exemplo, no caso de pavimentos, o valor do investimento é reservado ao longo de oito 

anos antes de sua execução, período esse determinado por estudos de desempenho de 

pavimentos que demonstraram que a vida útil média dos pavimentos, considerando que seus 

parâmetros de desempenho estabelecidos sejam atendidos, corresponde a oito anos. 

Por fim, o Custo Direto é debitado concomitantemente ao seu acontecimento, impactando, 

imediatamente, nos resultados. 

Os impactos dos novos procedimentos eram tão expressivos que o assunto precisou ser 

incluso em um capítulo especial do Press Release da empresa, em 2010. Esse documento é 
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disponibilizado aos investidores da companhia. Ele apresenta os conceitos do IFRIC 12 e 

alguns exemplos que facilitam o entendimento.  

4.1.5 Condução de consultoria financeira 

De acordo com Carl Douglas, “o Grupo CCR adquire uma ou mais empresas por ano. Um 

exemplo é a aquisição da SPVias.” 

Em 22 de outubro de 2010, a controlada passou a deter o controle da SPVias, ao adquirir, 

direta e indiretamente, 100% do capital social daquela Concessionária. (DFP 2010, p. 53) 

Sempre que há uma ideia da alta administração de adquirir um novo negócio, a área de 

controladoria é chamada para atuar no seu processo de precificação. O processo de 

modelagem da área foi alterado depois da convergência contábil. 

A controladoria, segundo Carl Douglas, “apoia a due diligence financeira e tributárias, além 

da modelagem econômico-financeira”. 

4.1.6 Uso de informações gerenciais 

A área de orçamento participou ativamente das alterações sistêmicas vindas com a 

convergência internacional. Marco, Luciana e mais um funcionário da área integravam a 

equipe de implementação formada por profissionais de tecnologia, contabilidade, 

controladoria e, também, engenharia. A Luciana, assistente mais sênior da área, ficou 

dedicada ao projeto em tempo integral e foi líder funcional dele. 

Marco acredita que “foi muito bom ter participado da construção do novo raciocínio”. 

Quando as dúvidas maiores já tinham sido resolvidas o projeto passou a ser comandado pelo 

líder da contabilidade, Hélio, que assumiu o comando da implementação dos números em 

IFRS nos sistemas da empresa. 

As unidades de negócio, concessionárias da CCR, tiveram, ao final do projeto, que aprender a 

utilizar as novas adaptações no sistema SAP, com informações em IFRS, além de entender os 

novos conceitos envolvidos. 
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Cada concessionária tem uma área de planejamento e controle e são responsáveis pela 

elaboração do orçamento quinquenal, bem com das estimativas até o final de cada contrato de 

concessão. Ao final de 2010, segundo Marco, “foram feitos dois planejamentos para o 

período de 2011 até 2015. Um sem efeito de IFRS e outro com efeito de IFRS”. 

“Isso foi necessário para se ter clareza da percepção das mudanças do IFRS. Em um 

primeiro momento, foi necessário comparar com o modo de planejar feito anteriormente. 

Agora, já não há a necessidade do planejamento ser feito sem os números IFRS. Todas as 

decisões gerenciais do grupo CCR são tomadas com os números em IFRS”. (Marco) 

Na área de planejamento, além dos orçamentos quinquenais, é feita a tendência de longo 

prazo. Elaboram-se um BP, DRE, DFC, EVA de cada concessionária, além do grupo 

consolidado, de seu primeiro até o seu último dia, pensando no prazo de concessão. Toda a 

projeção é realizada com os números em IFRS. 

“A tendência de longo prazo nos ajuda a entender o negócio todo. Essas informações 

gerenciais são usadas na elaboração das demonstrações contábeis publicadas na empresa. 

Por exemplo, são úteis no teste de impairment”. (Marco) 

A tendência de longo prazo serve de referência para decidir comprar ou não um negócio, ou 

até para se desfazer de um negócio. 

No nível 1, é analisado o negócio isolado. No nível 2, o negócio é analisado dentro do Grupo 

CCR. De acordo com Marco “são analisadas questões como alavancagem, financiamento, 

dividendo, ágio, deságio. São feitos diversos panoramas desses novos negócios, até o seu 

último dia. Todas essas análises são feitas com os novos procedimentos contábeis.” 

Essas informações são apresentadas para o comitê de estratégia e para o conselho de 

administração. Os integrantes desses conselhos e comitês, também, tiveram que conhecer as 

novas práticas contábeis. 

Com relação à remuneração variável, para Marco, “não houve impactos na CCR, pois está 

com um modelo muito equilibrado, multidimensional. Mas acredita que isso poderá ser um 

problema em muitas empresas.” 
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De acordo com Marco “Hoje, digo que a implementação do IFRS foi algo muito positivo. Há 

um ano poderia não dizer a mesma coisa. O IFRS não é o monstro que parecia ser.” 

“Hoje, o trabalho da minha área é similar ao anterior (sem IFRS). Mas isso é devido à 

qualidade das adaptações realizadas no sistema. Todos os números estão no SAP. Se o 

sistema não fosse bom certamente teríamos muito mais trabalho”, relata Marco. 

4.1.7 Mudança no perfil profissional 

Um ponto importante a destacar é que o movimento de convergência contábil promoveu um 

aumento na quantidade e complexidade do trabalho. Com mecanismos de mensuração e 

divulgação mais complexos, conhecimentos interdisciplinares, uso de julgamento e premissas. 

De acordo com Carl Douglas, “antes do IFRS havia uma estabilidade de práticas contábeis. 

A contabilidade era feita com uma complexidade menor e com pouco dinamismo de 

alterações. Agora, aumentou a complexidade, há muitas normas para serem acompanhadas. 

É preciso ter um importante papel de orientar todas as áreas”. 

A conscientização maior da contabilidade internacional veio após dezembro de 2010. “Agora, 

é que esses procedimentos estão entrando no dia a dia de várias áreas. As pessoas estão 

começando a terem maior sensibilidade ao assunto. O processo de percepção vem 

acontecendo na empresa”, relata Carl Douglas. 

A área de Controladoria precisou explicar as mudanças de procedimentos contábeis para a 

área de Relações com Investidores, para capacitá-los a explicar a nova forma de apresentação 

das demonstrações financeiras da empresa ao mercado em geral. De acordo com Carl 

Douglas, as novas práticas contábeis não afetaram os covenants da empresa. “Não houve 

nenhuma reunião com credores para alinhamento sobre os novos procedimentos contábeis.” 

2010 e 2011 foram anos de muitas adaptações, treinamentos, discussões e construções de 

novas metodologias para o Grupo. Com o IFRIC 12 e o RTT, a CCR passou a ter duas 

contabilidades: uma fiscal e outra societária.  
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De acordo com Hélio, “isso aumentou o escopo do trabalho. O IFRS não eliminou nenhum 

procedimento, só aumentou. Incluiu novas definições, novos critérios e novas formas de 

analisar o negócio”. 

Para Carl Douglas, “o nível de formação do profissional contábil não acompanhou a 

complexidade das mudanças. Houve um problema nacional de qualificação para atender às 

mudanças”. 

Os profissionais contábeis, em sua maioria, aprenderam contabilidade, em cursos de 

graduação e pós, antes das mudanças vindas com a Lei nº 11.638/2007. A implementação da 

lei necessitou em uma maior necessidade de requalificação profissional. Muitas empresas 

realizaram diversos treinamentos internos e houve o surgimento de diversos cursos de pós-

graduação sobre IFRS. As mudanças curriculares para adaptação do curso de contabilidade ao 

IFRS vêm ocorrendo em todo o país.  

“Jundiaí é uma região de pleno emprego. É difícil conquistar profissionais de bom nível. Foi 

necessário desenvolver internamente esse profissional. Foram identificados, dentro da equipe 

contábil, profissionais capazes de entenderem os novos processos para passarem por 

programa de qualificações. Esses profissionais passaram a trabalhar com a contabilidade 

societária”, relata Hélio. 

O Grupo CCR está prevendo uma terceira demonstração contábil para atender ao poder 

concedente, com as antigas práticas contábeis. De acordo com Hélio, “o poder concedente, 

ainda, não se manifestou sobre o assunto. Ele tem o poder de determinar regras contábeis 

para fins de gestão do contrato de concessão”. 

Dessa forma, a empresa poderá ter três demonstrações contábeis: societária, fiscal e poder 

concedente. 

Para o contador da instituição, “a equipe toda precisa estar qualificada para essas mudanças. 

Há a necessidade de novas contratações e readequação da equipe”. 

A implementação do IFRS nas companhias exigiu dos profissionais contábeis um 

considerável empenho para compreender todas as mudanças e exigências de novos 
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conhecimentos, muitas vezes, ligados a finanças, direito e estatística. As informações com o 

IFRS tornaram-se, muitas vezes, subjetivas, baseadas em modelos e premissas.  

“Tenho 37 anos de profissão”, conta Hélio, “e sofri muito para entender e aceitar novas 

concepções. Algumas mudanças me chocam muito. Preciso de muito preparo para entender 

questões como marcação a mercado, modelos de precificação, valuation. Meu maior desafio 

foi aprender outros conhecimentos, não ligados, diretamente, à contabilidade”. 

O prestígio da profissão contábil aumentou. O profissional é, constantemente, chamado para 

reuniões estratégicas. “Hoje, há uma alta demanda de apoio a decisões estratégicas do grupo. 

As ideias são discutidas com as unidades de negócios para avaliar o impacto contábil”, 

declara Hélio. 

Para Carl Douglas, “a relação com as áreas de negócios já existia, mas a demanda mudou. 

Hoje, os executivos da empresa querem entender muito mais o que está acontecendo na 

contabilidade do que antes. Entender com muita antecedência o impacto contábil das 

decisões estratégicas do grupo”. 

O Grupo CCR criou um comitê de IFRS com profissionais de diversas áreas, inclusive 

presidente da área de Engelog e presidente do centro de serviços compartilhados. Uma vez 

por mês esse comitê se reúne para discutir questões do IFRS e garantir a adequação dos 

números gerados. 

“O IFRS trouxe mais contribuições do que problemas para a organização”, afirma Marco. 

“Hoje, analisando algumas mudanças fico pensando: como não pensei nisso antes!”. “Por 

que fazer, por exemplo, uma amortização linear se o meu benefício não é linerar?” Indaga 

Carl Douglas. 

“Tivemos que mudar alguns conceitos. É muito complicado olhar para a Ponte Rio - Niterói e 

dizer que ela é um intangível. Foi necessário alterar o nosso conceito mental de 

interpretação. Hoje, começamos a compreender que essas mudanças fazem todo o sentido”. 

(Marco) 
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4.1.8 Utilização do SAP 

O projeto IFRS, segundo documento interno da empresa, baseou-se em quatro pilares: 

• definição de políticas; 
• análises de cenários; 
• reprocesso de todos os números até a data de transição; 
• adaptações sistêmicas. 

Desde 2009, a área de TI começou a estudar o IFRS para ver se existia, no mercado, algum 

produto que atendesse às mudanças sistêmicas, relacionadas aos novos procedimentos, com 

alguma solução standard. 

Há um grupo de empresas que se reúne, periodicamente, para analisar questões de serviços 

compartilhados. “Há um consenso desse grupo”, segundo André, “de que o SAP é a melhor 

ferramenta para requerimentos contábeis e fiscais”. 

A equipe de TI foi duas vezes aos EUA, em 2009 e 2010, em congressos da SAP, para 

entender as soluções da SAP para o IFRS. Alguns pontos já eram atendidos pelo SAP modo 

standard. 

“O foco da empresa SAP está na adequação das companhias americanas ao IFRS. Isso é a 

maior demanda da empresa”, relata André. 

Os modelos internos foram desenvolvidos para atender a receitas de construção, provisão de 

manutenção, capitalização de juros e leasing financeiro. O projeto SAP teve duas fases na 

organização. A primeira fase foi de maio até dezembro de 2010. A segunda iniciou-se em 

setembro de 2011. 

De acordo com Hélio, “não foi encontrado um módulo do ICPC01 pronto nem em países 

Europeus. O Grupo CCR está sendo pioneiro nessa mudança. Essa ferramenta precisará ser 

desenvolvida pela SAP, não é módulo standard do sistema. Isso trará uma boa visão do 

negócio dentro do sistema”. 

Para Carl Douglas, “a empresa CCR precisou discutir muita coisa. A maioria das empresas 

no mundo não tinha definições prontas sobre os novos procedimentos contábeis. O Grupo 
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CCR virou benchmarking no mercado. É muito mais trabalhoso ser o pioneiro. É bem mais 

simples copiar uma solução já desenvolvida”. 

Para atender ao IFRIC 12, segundo André, “foi necessário criar um modelo específico para o 

grupo CCR. Era necessário desenvolver um modelo com baixo risco sistêmico e com alta 

integridade das informações, com alta transparência”. 

Segundo Hélio, “foi necessário reconstruir a contabilidade desde o início das concessões 

para realizar o balanço de abertura. Com o SAP não é possível reprocessar o passado e o 

procedimento foi feito em paralelo. Contabilidade antiga, chamada de operacional, extraída 

do SAP, além dos ajustes em IFRS, feitos no Excel. O processo operacional continua o 

mesmo, é a base da contabilidade fiscal”. 

“Na primeira fase do projeto SAP”, de acordo com Hélio, “foram feitas adaptações 

específicas para as necessidades da empresa, mas não mudamos a chave. Havia insegurança 

do mercado. O entendimento do órgão regulador poderia ser alterado, a empresa estava se 

adaptando as mudanças e poderia obter, com o tempo, um entendimento mais adequado de 

algum procedimento”. 

De acordo com Carl Douglas, “o processo de aprendizado encerrou-se, somente em 2011. Em 

uma mudança de prática contábil, a história só acaba depois que se publica o balanço”. 

“Para mudar o sistema é necessário aprendizado, vivência. Trazer as novas definições para o 

dia a dia. Dessa forma, percebe-se que é necessário um aprimoramento e corrigir pequenas 

distorções. Não queríamos virar a chave do SAP para não ficarmos amarrados na decisão 

inicial”, relata Hélio. 

De acordo com o contador do grupo, “a segunda fase de implantação do sistema ocorreu em 

uma época de maiores conhecimentos sobre o assunto. Mas há uma necessidade de continuar 

e ampliar o treinamento em IFRS. Não haverá processo paralelo, a nova regulação estará no 

processo operacional”. 

“Os critérios de IFRS por nós definidos”, para Carl Douglas, “são de ordem prática, mas o 

IFRS é baseado na essência. Dessa forma, é preciso rever os critérios adotados, 
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constantemente. É preciso sempre verificar se as premissas utilizadas pela empresa para 

definir os critérios, ainda, estão em vigor”. 

De acordo com Carl Douglas, “hoje, as pessoas ganharam mais sensibilidade das 

consequências do tratamento contábil do IFRS. A equipe inicial amadureceu e mais pessoas 

passaram a entender sobre o assunto. Hoje, já há muitas contribuições para melhorar, ainda 

mais, o modelo contábil da empresa. Não era possível na adoção inicial cobrir todas as 

coisas”. 

Para André, “um grande desafio foi entender o que era o IFRS, seus impactos e conhecer as 

especificidades do IFRIC 12. Foram feitas diversas reuniões, workshops, grupos de discussão 

para criarem possíveis soluções”. 

“Agora, a contabilidade principal será toda em IFRS, com todas as automações. Não serão 

mais necessários ajustes em Excel”, relata André. Toda vez que é aprovada uma nova norma 

contábil, a área de TI precisa analisar o impacto da norma e verificar se o SAP já está 

adequado. Caso não haja modelo standard é necessário fazer um desenvolvimento interno. 

Há, hoje, uma lista de 300 demandas de TI na instituição, mas o projeto IFRS, recomendações 

de auditoria e questões de risco fiscal são prioridades de TI para a empresa. 

4.1.9 Mudança no perfil profissional do engenheiro 

A Engelog iniciou, em 2003, sua operação como o centro de engenharia do Grupo CCR. 

Hoje, além de ser responsável pelo gerenciamento dos investimentos de construção e dos 

serviços de conservação das rodovias administradas pelas Concessionárias do Grupo, cuida 

do atendimento aos clientes que utilizam a infraestrutura concessionada, ao poder concedente, 

aos acionistas, aos lindeiros, enfim, a todos os stakeholders relacionados com o negócio. 

Em 16/11/10, 20trainees, de um total de 12.000 inscritos, foram contratados para o Grupo 

CCR. Desses, sete recém-formados em engenharia civil, foram destinados à Engelog. 

Primeiramente, eles passaram por um período de imersão na empresa, conhecendo melhor o 

grupo. 
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De janeiro até julho de 2011 fizeram um job rotation na Engelog e depois foram alocados em 

diversas áreas dentro dessa divisão do grupo. 

Ao final do programa, fizeram uma espécie de trabalho de conclusão do curso, chamado de 

“trabalho complementar de formação empresária”. O título do trabalho é: o perfil do 

engenheiro de concessão, um estudo baseado no IFRIC 12 na gestão da Engelog, ou seja, 

35% dos trainees contratados pela empresa foram alocados para estudarem o impacto das 

alterações contábeis nas atividades de engenharia do grupo. O objetivo do trabalho realizado 

por eles era entender o perfil adequado do engenheiro de concessão diante do novo cenário 

contábil. 

De acordo com os trainees, “no dia a dia da organização palavras como balanços, 

balancetes, demonstração de resultados, caixa, competência são comuns e trazem consigo 

formas de registros de todos os eventos financeiros e econômicos. Um mundo de números que 

desperta aflição em muitos profissionais que não os advindos das áreas de administração ou 

de contabilidade”. 

Um grande desafio para os trainees foi entender que a gestão interna da área de engenharia é 

baseada no regime de competência e, não, o regime de caixa. Foram necessárias muitas 

discussões para conhecerem esse conceito. 

Segundo Carl Douglas, “com o IFRS o contador precisou conhecer muito de engenharia e o 

engenheiro precisou conhecer muito de contabilidade”. 

Para Mario, “antes do IFRS, todos os projetos da empresa, em torno de R$1,5 bilhão, eram 

tratados como um bloco único de investimentos. Todos tinham o mesmo tratamento contábil. 

A maneira de gastar o dinheiro com investimento era indiferente, tudo estava dentro de um 

caixa único. Agora, a empresa precisa gerir de maneira individualizada suas classes de 

investimentos. Cada classe tem um procedimento contábil diferente”. 

Conforme anteriormente comentado, o Grupo CCR, após a implementação do IFRIC 12, 

passou a classificar os seus investimentos em três categorias: 

• 1)investimentos de melhoria (upgrade); 
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• 2)investimentos de manutenção e recuperação periódicos (provisão); 
• 3)investimentos de conservação de rotina (custo direto). 

“O cuidado, agora, é maior em gerir o que de fato é planejado. Se gastar a mais do 

planejado há um impacto direto no resultado, dependendo da classe do investimento. Os 

engenheiros estão se acostumando com as mudanças. Precisaram reclassificar o passado. 

Essas mudanças, agora, fazem parte do dia a dia” (Mario) 

De acordo com os trainees, “os novos procedimentos contábeis envolveram uma mudança na 

atividade de planejamento da Engelog. Antes o planejamento era feito de setembro até 

dezembro, agora, ele precisa ser contínuo. A contabilidade internacional impactou em uma 

melhora na informação de tendência sobre os investimentos. Foi necessário estruturar uma 

nova maneira de agir e pensar. Isso exigiu que os engenheiros se tornassem mais 

estratégicos, planejados e com um espírito empreendedor”. 

Para Mario, “foi necessário diminuir as demandas extras da concessionária com estudos. Isso 

poderia estourar a verba de estudo. O planejamento das solicitações tornou-se mais bem 

elaborado. Os estudos foram mais bem empregados”. 

Além das mudanças contábeis, a adoção do IFRIC 12 trouxe impactos indiretos para a 

organização. O trabalho complementar de formação empresarial dos trainees relata esses 

impactos indiretos. 

Segundo o trabalho, os impactos indiretos foram aqueles decorrentes da mudança do ambiente 

da CCR Engelog como um todo e que, caso não existisse o IFRIC 12, teriam, ainda, a 

possibilidade de existir caso fossem motivados de outra forma. 

A seguir, serão evidenciadas diversas mudanças organizacionais provocadas pela 

implementação das novas normas contábeis. Essas mudanças foram descritas no trabalho de 

formação dos trainees da Engelog do Grupo CCR nas p. 33 até 37 do documento interno. 

“Precisão dos Valores Planejados e Realizados por Classe de Investimento 

Em decorrência da obrigação da alocação dos investimentos em três diferentes classes, cada 

qual com sua particularidade no tratamento contábil e impacto nos resultados das empresas é 
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de extrema necessidade que os valores utilizados no planejamento dos investimentos sejam 

muito próximos aos realizados. 

Da mesma forma, a execução deve seguir os parâmetros definidos no período de 

planejamento, se possível. Isso porque o montante de investimentos, que era tratado como 

uma grande classe de investimento, agora, é controlado dentro de cada classe, cada qual com 

suas particularidades. Deve-se ter em mente que as classes de Provisão de Manutenção e 

Custo Direto são as mais críticas, visto que erros nessas previsões geram impactos diretos nos 

resultados da empresa. 

Planejamento Contínuo 

O planejamento contínuo surgiu com o objetivo de acompanhar e avaliar os investimentos 

contemplados pelo planejamento quinquenal, por meio da busca da melhor e mais atualizada 

informação. 

Maior controle na solicitação de estudos e demandas extras 

Com a implantação do IFRIC 12, já se observa um maior controle na solicitação de estudos de 

viabilidade e demandas extras pelas Concessionárias à CCR Engelog. Esse impacto decorre 

do fato de que, qualquer investimento realizado não contemplado no planejamento, exige a 

realocação de verba que será destinada a sua execução, verba essa vinda de algum outro 

investimento previsto ou da redução dos dividendos esperados da empresa. 

No primeiro caso, exige-se a readequação do planejamento, que pode ocorrer de duas formas: 

com a postergação de algum investimento pela autorização do poder concedente ou pela 

absorção da verba de algum investimento que não era uma obrigação contratual, que será 

postergado ou, caso não exista mais a necessidade de executá-lo, será excluído do 

planejamento. 

No segundo caso, exige-se a aprovação dos acionistas para a liberação da verba necessária 

para a execução dessa demanda extra, que ocorrerá de acordo com a importância estratégica 

e/ou operacional desse investimento. 
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Otimização da Gestão Integrada dos Investimentos 

O modelo de gestão integrada deve ser estruturado de forma que possibilite o controle das 

etapas e definição clara e disseminada das responsabilidades de cada área da CCR Engelog, 

ao mesmo tempo em que deve ser evitado ao máximo o excesso de burocracia. 

Análise crítica na fase de orçamento 

O IFRIC 12 e a divisão dos investimentos em três classes presumem planejamento e 

orçamento adequados, uma vez que erros poderão afetar, significativamente, o resultado da 

empresa. Para isso, a interação entre o orçamento e outras áreas, como: projetos, braços 

avançados e concessionárias, é indispensável, já que o compartilhamento e o alinhamento de 

informações são de suma importância para o funcionamento da engrenagem como um todo. 

O principal ponto para essa realização é o entendimento de como o trabalho em equipe pode 

mudar as entregas de forma positiva, proporcionando maior precisão e, consequentemente, 

melhores informações ao acionista e ao mercado, contribuindo para o alcance de metas do 

Grupo CCR. 

A análise crítica do projeto, na fase de orçamento, possibilitará que a qualidade dos projetos 

cresça e, assim, sejam evitadas futuras modificações de projetos e a adição de itens não 

previstos. 

“Novo” Balizador de Contratações 

Como resultado da atmosfera de maior controle do planejamento provocada pela adoção do 

IFRS, exigiu-se da CCR Engelog uma maior precisão na contratação de serviços, tal que o 

valor contratado seja próximo do valor divulgado no Planejamento do Quinquênio. 

Mudança no perfil do engenheiro 

No novo contexto formado direta e indiretamente pela adoção do IFRIC 12, observou-se a 

necessidade do desenvolvimento de novas características do engenheiro de concessões. 



114 
 

Sendo assim, com a necessidade de se ter um planejamento mais próximo do realizado, 

exigiu-se que as pessoas envolvidas no negócio tenham visão do processo com um todo, 

antecipando problemas e refinando as informações. 

Da mesma forma, é, extremamente, importante que os engenheiros assumam uma posição 

ativa e atuem como responsáveis pela gestão dos investimentos, ao invés de somente 

acompanhá-los. 

Vale ressaltar, no entanto, que grande parte dessas mudanças é inerente a um processo melhor 

de planejamento, e que, portanto, poderiam ser implementadas mesmo que o cenário 

estimulado pelo IFRIC 12 não fosse o plano de fundo adotado. As novas práticas contábeis 

por ele trazidas forçarão todos a adotar a postura planejadora que já poderiam ter, mas que, 

agora, é mandatória.  

Assim, a gestão da CCR Engelog não deverá ser tão impactada em termos de processos 

internos, mas, sim, em termos de mudança de atitude dos seus analistas de engenharia 

rodoviária, profissionais que, aqui, deverão ser ousados, desprendidos, autônomos, íntegros e 

respeitosos, valores tão praticados à medida que as lideranças os difundirem. 

Para Mario, “as mudanças do IFRS são vistas como algo positivo para a empresa. A 

apresentação dos trainees foi usada como instrumento de divulgação do conhecimento para 

as outras pessoas da empresa”. Até setembro, os trainees fizeram a apresentação mais de sete 

vezes para os funcionários da empresa de diversas áreas. 

“Tenho convicção, hoje, da contribuição que o IFRS deu para a empresa. Não é um processo 

leve de implementação, mas nos deu a possibilidade, por exemplo, de enxergar melhor nossos 

investimentos. Antes, o investimento era visto como um todo; hoje, podemos perceber melhor 

os impactos dos investimentos realizados dentro do negócio. Melhorou a qualidade da 

informação”, afirma Marco. 

“Se a Engelog fizer uma gestão ruim entre planejado e realizado, o resultado da empresa não 

será o mesmo que o esperado pelo acionista. É preciso muito foco no planejamento para não 

haver desvios”. (Mario) 
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Para Hélio, “a provisão de manutenção exigida pelo IFRIC 12 trouxe a questão do 

planejamento de engenharia para dentro da contabilidade. O planejamento vira débito e 

crédito na contabilidade. Consequentemente, houve uma grande exigência de antecipar 

projetos (levantamento, desenho e valorização) para ter números mais precisos”. 

O problema é que há um alto grau de complexidade nessa estimativa. Conforme Carl 

Douglas, “não se sabe com precisão a profundidade do recapeamento antes que ele de fato se 

inicie fisicamente. Entretanto, é necessário estimar esse número e sensibilizar a 

contabilidade com ele”. 

Segundo Mario, “um dos desafios dessa contabilidade internacional é a necessidade de uma 

ferramenta rápida para fazer gestão. Ao decidir replanejar uma obra não é possível mais 

pensar, somente, na distribuição física, é preciso analisar sempre o impacto contábil. 

Verificar qual é o impacto contábil com essa redistribuição física”. 

“A contabilidade internacional melhora a forma de gerir o negócio, mas dá muito mais 

trabalho para colocar em prática”, afirma Mario. 

Para Nara, “um grande ganho com o processo de convergência contábil foi a oportunidade da 

Engelog em rever seus processos. Isso melhorou a gestão de investimentos”. 

Dessa forma, consegue-se notar que o movimento de convergência contábil traz diversas 

mudanças organizacionais para a empresa. Os impactos não estão atrelados, exclusivamente, a 

área contábil e financeira. 

4.2 ABC 

4.2.1 A empresa 

A empresa ABC é uma holding de capital aberto constituída por empresas que atuam nos 

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

agregado.  

Sua atuação é regida pela legislação brasileira e suas controladas, também, observam as 

normas estabelecidas para empresas do setor elétrico. Os contratos de concessão são firmados 
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pela União por meio do órgão regulador, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A 

empresa ABC está dividida em quatro vice-presidências: finanças; administrativa; operações e 

novos negócios. 

A vice-presidência de finanças está dividida em quatro diretorias: contabilidade, 

planejamento, tesouraria e relações com investidores. A diretoria de contabilidade é dividida 

na gerência de planejamento tributário e contabilidade. 

4.2.2 O projeto IFRS 

De acordo com Cintia, “em maio de 2008, iniciou-se o projeto IFRS na instituição. 5 pessoas, 

da área de contabilidade, foram alocadas em tempo integral para realizar o projeto. A 

princípio deveriam ler os pronunciamentos do IASB em inglês para identificar quais eram 

aplicáveis”.  

Após oito meses de estudo, foram selecionados cerca de vinte e cinco pronunciamentos 

aplicáveis, além de aproximadamente quinze normas ligadas à divulgação. A equipe precisou 

reler os contratos da empresa para decidir sobre a aplicabilidade. 

“A ideia da instituição”, segundo Cintia, “era divulgar, em dezembro de 2008, pela primeira 

vez, as demonstrações financeiras em IFRS. Mas não havia, ainda, totais definições, por 

parte do IASB e CPC, sobre o IFRIC 12, norma de contratos de concessão, e o conselho de 

administração da ABC achou melhor divulgar, suas demonstrações contábeis, somente em 

BR-GAAP e US-GAAP”. 

“A ideia de implementar o IFRS, em 2008, foi suspensa, pois o mercado não estava 

preparado para isso”. (Sandro) 

Durante esse período, segundo Cintia, “a empresa de auditoria participava de algumas 

reuniões internas na empresa para certas definições. Foi contratada uma empresa de 

consultoria, em 2008, que ajudou no projeto”.  

“Porém todos estavam aprendendo, ainda, sobre o IFRS no setor de concessões no Brasil.” 

(Cintia) 
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Cintia conta que “Sandro, responsável pela gerência de contabilidade, participou de diversas 

reuniões e grupos de trabalho, junto aos órgãos reguladores, sobre o IFRIC 12, durante os 

anos de 2009 e 2010 (ABDIB, ABRASCA, ABRACONEE, ABRADEE)”. 

Em 2009, começaram as discussões sobre a convergência com os pares do setor. “Os 

auditores”, de acordo com Sandro, “estavam preparando algo que distorcia as 

demonstrações contábeis. A ABRADEE - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia 

Elétrica - promovia o aparato técnico para as discussões”. (Sandro) 

“Em 2009, foi criado um movimento para pedir a prorrogação da implementação do IFRS e 

os problemas foram expostos ao CPC, BOVESPA, APIMEC, CVM. Tais órgãos concordaram 

que havia problemas para a implementação, mas acreditavam que a prorrogação de prazo 

seria difícil. Em agosto de 2009, disse o CPC que não haveria concessão para as 

concessões.” (Sandro) 

Sandro relata que “como não foi possível não implementar o IFRS, foi criado um grupo de 

discussões. O CPC ajudaria a fazer o meio de campo com os auditores. A ANEEL, também, 

participou desse processo, mas foi contrária ao IFRIC 12. Para ela, não fazia sentido a 

separação entre financeiro e intangível, pois o seu controle é único e indivisível”. 

“A ANEEL percebeu que não haveria flexibilidade quanto à adoção do IFRIC 12 e criou a 

contabilidade regulatória.9 Mas ela tem um compromisso de que, caso as normas sejam 

revistas pelo CPC, a contabilidade regulatória pode ser eliminada”. (Sandro) 

“O grupo de trabalho”, segundo Sandro, “não evoluiu no início. Os auditores não possuíam 

segurança para emitir opiniões convictas sobre o tema. Dessa forma, a CVM passou a 

discutir o IFRIC 12 junto com outros setores afetados, incluindo rodovias, por exemplo. Os 

presidentes das empresas estavam muito preocupados com as mudanças e a ABDIB passou a 

fazer parte das reuniões. Esse grupo se fortaleceu e passaram a ter reuniões quinzenais pelo 

período de um ano”. 

                                                
9Existem outras versões sobre a criação da contabilidade regulatória. 



118 
 

“No final de 2010, foi criado um modelo que não gerou grandes estragos. O mercado quer 

acompanhar a performance da empresa e esse modelo não afetou muito o cálculo da 

performance”, relata Sandro. 

Elisa conta que “na ABC foi feito um upgrade de versão do SAP juntamente com as mudanças 

em IFRS. Antigamente, havia o US-GAAP que foi alterado para IFRS e foi feita uma troca de 

versão do SAP. O projeto durou um ano, com diversas revisões de processos nas áreas”. 

Cintia explica que “o levantamento dos ajustes para a data de transição precisou ser feita em 

Excel. Houve muito trabalho em operacionalizar os ajustes para apresentação em março de 

2011. A empresa, por exemplo, precisa calcular a depreciação de mais de 500.000 itens de 

imobilizado que se tornaram intangíveis. Um módulo no SAP, atualmente, faz esses 

cálculos”. 

“A ABC passou por uma mudança de cultura, vinda do IFRS, além de uma mudança de 

sistema. O maior desafio era tratar uma única empresa com três visões distintas, fiscal, 

regulatória e societária. Com o projeto houve uma melhoria de processos nas áreas e ganho 

de produtividade”. (Elisa) 

“Foi, somente, após todas as definições que a empresa precisou reapresentar os ITRs de 

2010 aderentes ao IFRS”, conclui Cintia. 

“Foi uma época de grande trabalho para a empresa. Somente, em maio/junho de 2011 é que 

foi possível voltar à rotina normal de trabalho”, afirma Cintia. 

No entanto, faltam algumas definições dos órgãos reguladores do Brasil. Juliano acredita que 

“falta um posicionamento, por exemplo, sobre o valor da indenização ao final do prazo de 

concessão. No setor de distribuição de energia, o investimento é depreciado até a concessão 

terminar. Algumas empresas como Cemig e Copel têm contrato de concessão que se 

encerram, em 2015”.  
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“O CPC criado ficou muito abrangente”, avalia Sandro. “Não se sabe como será feita a 

indenização ao final da concessão. Se o cálculo será sobre valor de reposição, custo 

corrigido, custo contábil. Isso não está escrito na norma10”. 

Para Sandro, “de maneira geral, as empresas foram pelo caminho mais fácil. Mas nem 

sempre o mais fácil é o melhor. Mais da metade das empresas indenizaram o ativo pelo valor 

contábil, mas isso não faz sentido nenhum”. 

Sandro não acredita nessa informação. “Todos querem saber o valor da indenização, não 

pode ser a valor de custo contábil. No Brasil, há cultura da inflação, indexação faz parte da 

cultura econômica, os ativos são de longuíssimo prazo, a tarifa reembolsada pela Aneel é 

pelo custo de reposição. As empresas não tinham definições claras. As empresas Europeias já 

fizeram esses cálculos no primeiro trimestre de 2010. Todas as empresas acreditavam que 

era pelo valor de reposição. Mas, no Brasil, as empresas fizeram pelo caminho mais simples 

e os auditores validaram isso”. 

Segundo Sandro, “a ABC demorou mais de seis meses para fazer todo esse processo de 

cálculo, pois tinha mais de 600.000 itens no imobilizado. Foi um trabalho enorme que 

contribuiu muito pouco para o leitor, pois não há impacto na DRE”. 

4.2.3 Principais alterações contábeis 

Para aderir aos novos procedimentos contábeis, oriundos do processo de convergência, foram 

feitas diversas alterações na instituição. As principais alterações contábeis serão evidenciadas, 

a seguir. 

4.2.3.1 Plano de pensão 

Uma modificação ocorrida na instituição relaciona-se ao plano de pensão. A instituição já 

seguia a deliberação CVM nº 371/2000, similar à norma internacional IAS 19. Entretanto, ao 

fazer a migração para a contabilidade internacional, as empresas deveriam zerar o corredor na 

data do balanço de transição, 31/12/2008. 

                                                
10Não constar na norma pode indicar que ela se baseia em princípios e, não, em regras. 
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Segundo nota explicativa 5.3.7 da demonstração financeira padronizada de 2010, a 

Companhia optou por reconhecer todos os ganhos e perdas atuariais acumulados em 1º de 

janeiro de 2009. O ajuste, nessa linha, 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 benefício definido. 

“Nesse período, acontecia a crise econômica mundial, os passivos do plano de pensão 

estavam superestimados e os ativos subestimados, gerando um déficit atuarial grande, porém 

dentro dos limites do corredor”. (Cintia) 

“A migração traria a necessidade de registro desse déficit, diretamente no patrimônio líquido 

da empresa e afetaria o cálculo de dividendos”, explica Cintia. Se a data de transição fosse 

em 31/12/2009, esse impacto seria, totalmente, diferente, haveria um superávit. 

Cintia, conta que “a empresa não concordava em zerar o corredor na data de transição, pois 

já seguia uma deliberação da CVM alinhada com a contabilidade internacional”. 

Renata relata que “o cálculo do dividendo referente ao 2º semestre de 2010 (declarado em 

março de 2011 pela ABC) foi diretamente impactado por um ajuste pontual proveniente da 

adoção do IFRS. A área de RI da Companhia recebeu questionamentos por parte de alguns 

acionistas”.  

4.2.3.2 Contratos de concessão 

Um dos principais impactos do processo de convergência contábil refere-se à implementação 

da norma de Contrato de Concessão, ICPC 01 e IFRIC 12. 

Antes do pronunciamento, todos os ativos, como: postes; fio; prédios e subestações eram 

contabilizados como ativo imobilizado e seguiam a depreciação estabelecida pela ANEEL. 

Essa depreciação é baseada na vida útil econômica, e refletiam a realidade da empresa. 

O primeiro trabalho foi saber quais empresas estavam no escopo da norma. Segundo Cintia, 

“após intensas discussões, chegou-se a conclusão de que o ICPC 01 era, apenas, aplicável 

para as empresas distribuidoras do Grupo ABC”. 
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O parágrafo 7 do OCP05 explica quais entidades devem seguir o ICPC01: 

A ICPC 01 (IFRIC 12) especifica condições a serem atendidas em conjunto para que as 

concessões públicas estejam inseridas em seu alcance:  

condição (a) - o concedente controla ou regulamenta quais serviços o concessionário deve prestar 

com a infraestrutura, a quem os serviços devem ser prestados e o seu preço;  

condição (b) - o concedente controla, por meio de titularidade, usufruto ou de outra forma 

qualquer, participação residual significativa na infraestrutura no final do prazo da concessão. 

Para Cintia, “foi definido que as distribuidoras deveriam seguir a norma, pois o órgão 

regulador é quem determina o preço da tarifa de quem será cobrado e o serviço que é 

oferecido”. 

“Uma das empresas do Grupo ABC, por exemplo, ganhou a concessão, em 1997. Há um 

contrato com obrigações e direitos da concessionária, prazo e área de atendimento. Esse 

contrato acaba, em 2027. A empresa precisará prestar um serviço na condição adequada e 

entregar, ao fim do contrato, um ativo nas mesmas condições iniciais”. (Cintia). 

Segundo Cintia, “a ABC não é dona do ativo, ela recebe a concessão, tem o direito de operar 

o ativo, mas ao final do prazo de concessão deverá devolver o ativo para a União. Em 2027, 

a empresa pode renovar o contrato, mas não se sabe, ao certo, que acontecerá ao final do 

contrato. A aplicação da norma parte do pressuposto que não haverá renovação”. 

Para entender as mudanças contábeis, Cintia apresenta um exemplo. “Suponha que uma 

empresa tenha um prédio no valor de $3.500. Faltam, ainda, 280 meses para acabar o 

período de concessão e são necessários, ainda, 350 meses para depreciar o bem ao longo de 

sua vida útil.” 

“Nesse caso, a empresa registraria um ativo intangível de $2.800 referente ao direito de 

explorar a concessão e registraria um ativo financeiro de $700 referente ao direito de 

receber esse valor da União ou da próxima empresa ao final do contrato de concessão, ou 

seja, o ativo imobilizado foi bifurcado em intangível e financeiro”. (Cintia) 



122 
 

A nota explicativa 5.3.3 da Demonstração Financeira Padronizada de 2010 explica as 

reclassificações feitas nesse sentido. 

 
Figura 2 – Nota Explicativa 5.3.3 da ABC 

Fonte: ABC, 2010. 

Segundo Demonstração Financeira Padronizada de 2010, nota explicativa 3.1, o ICPC 01 

“Contratos de Concessão” estabelece diretrizes gerais para o reconhecimento e a mensuração 

das obrigações e direitos relacionados em contratos de concessão e é aplicável para situações 

em que o poder concedente controle ou regulamente quais serviços o concessionário deve 

prestar com a infraestrutura, a quem os serviços devem ser prestados e por qual preço, e 

controle qualquer participação residual significativa na infraestrutura, no final do prazo da 

concessão. 

Atendidas a essas definições, a infraestrutura das concessionárias de distribuição é segregada 

e movimentada desde a data de sua construção, cumprindo as determinações existentes nos 

CPCs e IFRSs, de modo que seja registrado nas demonstrações financeiras: (i) um ativo 

intangível correspondendo ao direito de explorar a concessão mediante cobrança aos usuários 

dos serviços públicos e (ii) um ativo financeiro correspondendo ao direito contratual 

incondicional de recebimento de caixa (indenização) mediante reversão dos ativos ao término 

da concessão. 

A empresa, também, decidiu que não faria o custo atribuído, conforme ICPC10, do 

imobilizado, pois esse valor seria reclassificado para ativo intangível. “Porém, os auditores 

acreditavam que seria necessário adotar o custo atribuído para os imobilizados das 

empresas geradoras na ABC”, considera Cintia. 
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A empresa, anteriormente, capitalizava os custos administrativos indiretos, mas tal 

procedimento foi proibido pelo IFRS. Os custos dos empréstimos continuaram a serem 

capitalizados, mas com base nos critérios do IFRS.  

Outro ponto referente ao tema foi sobre a amortização do ativo intangível. Foi decidido 

utilizar o mesmo valor da depreciação anterior. “O valor continuou o mesmo, mas a taxa 

mudou, pois a base de cálculo diminuiu”, explica Cintia. 

“Os auditores acreditavam que os investimentos de reposição dos ativos não poderiam ser 

capitalizados, pois não é possível adicionar intangível, seria algo criado internamente. 

Trocar um poste era para o auditor adicionar intangível. Os auditores queriam classificar 

tudo isso em despesa. Foi necessário dois anos para convencer o auditor. A partir de maio de 

2010 esses gastos são ativados e depois amortizados”. (Sandro) 

O ativo financeiro deveria seguir as normas do CPC 38, 39 e 40. Após muitas discussões foi 

decidido classificar esse ativo financeiro como disponível para venda.  

Sandro acredita que “essa classificação faz sentido, pois as empresas estão em estágios 

diferentes de concessão. Boa parte da concessão é renovável, não faz sentido poluir o 

resultado. O ativo financeiro é volátil. É formado por cabo elétrico e cimento, são 

commodities, sujeitas a risco. No entanto, a CVM queria classificar como um contas a 

receber”.  

“A classificação dos instrumentos financeiros foi definida, somente, em fevereiro de 2011, 

“no limite do limite””, avalia Sandro. 

O cálculo a mercado, na ABC, utilizou como base a chamada BRR – Base de Remuneração 

Regulatória. A BRR foi baseada na RTP – Revisão Tarifária Periódica feita pela ANEEL. Foi 

necessário, segundo Cintia, “fazer um laudo para cada item comparando o BRR com o valor 

contábil”.  

4.2.3.3 Ativos e passivos regulatórios 

Um dos pontos mais importantes relativo ao processo de convergência contábil refere-se à 

baixa dos ativos e passivos regulatórios nas empresas distribuidoras. A empresa precisou 
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baixá-los para seguir os novos pronunciamentos contábeis. Nessas empresas, a DRE está 

vinculada aos mecanismos tarifários estabelecidos pela ANEEL. 

As tarifas, segundo Cintia, têm dois componentes principais: 

• “a Parcela A corresponde aos custos não gerenciáveis pela distribuidora e compra de 
energia, por exemplo. 

• a Parcela B corresponde aos custos gerenciáveis, como: pessoal; material e serviços, 
além da remuneração do capital dos acionistas e depreciação.” 

“A ABC precisa ter eficiência para utilizar a parcela B e conseguir remunerar o acionista”, 

explica Cintia. 

“Existem dois tipos de consumidores na empresa. Os cativos que são obrigados a comprarem 

energia da empresa, pois estão na área de concessão, e os consumidores livres que são, por 

exemplo, grandes indústrias que podem escolher uma comercializadora ou distribuidora. 

Mas devem pagar pelo uso do fio da empresa responsável pela área de concessão.” (Cintia) 

Cintia fornece um exemplo de ativo regulatório: 

“Suponha que uma distribuidora compre uma parte da energia de Itaipu. Essa compra é paga 

em dólar. A ANEEL estabelece uma premissa para o valor a ser pago por essa compra de 

energia por meio da tarifa a ser cobrada dos consumidores.”  

Supondo que a ABC deva comprar de energia R$100 (já convertido para reais). Se o dólar 

subir e o valor pago for para R$120, essa diferença será cobrada, posteriormente, por meio 

de tarifa.  Dessa forma, a empresa terá R$20 de ativo regulatório (uma espécie de recebível). 

C- Receita de tarifa 100 

D- Caixa 100 

D- Custo de energia 120 

C- Caixa 120 

D- Ativo regulatório 20 

C- Custo de energia 20 
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A situação poderia ser oposta e a ABC poderia ter um passivo regulatório.” 

“Contudo, para seguir as normas internacionais, foi necessário baixar os ativos e passivos 

regulatórios, já que esses ativos/passivos dependem de vendas futuras e não é possível 

identificar quais os consumidores que devem aquele valor para a empresa. Para receber esse 

ativo regulatório é necessário vender energia.” (Cintia ) 

A nota explicativa 3.13 da demonstração financeira padronizada de 2010 explica esse 

procedimento: 

Em consonância com o entendimento preliminar do IASB/IFRIC, ativos e passivos 

regulatórios não podem ser registrados nas demonstrações financeiras da Companhia por não 

atenderem os requerimentos de ativos e passivos descritos na Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis. Dessa forma, os direitos ou 

compensações somente são refletidos nas demonstrações financeiras no momento do 

consumo de energia elétrica por parte dos clientes cativos. 

A nota 2.1 do Press Release de 2010, também, contempla esse fato. As concessionárias de 

energia elétrica têm até 31 de dezembro de 2008 saldos de ativos regulatórios referentes a 

pagamentos antecipados efetuados pela concessionária relativos ao aumento dos custos de 

aquisição de energia elétrica e de gastos com encargos do sistema, dentre outros, que foram 

recebidos por meio do aumento da tarifa concedida pelo órgão regulador nos exercícios 

seguintes. Tinham, também, saldos de passivos regulatórios relativos à redução desses custos 

não gerenciáveis que deveria ser devolvido aos consumidores por intermédio de redução 

subsequente na tarifa.  

De acordo com as novas práticas, esses ativos e passivos regulatórios não podem ser 

registrados, uma vez que não atendem à definição de ativos e passivos, conforme previsto na 

Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis. O 

ajuste registrado, dessa natureza, refere-se à reversão dos saldos dos ativos e passivos de 

energia e encargos.  A linha de “receita”, também, foi afetada, em função do não registro da 

amortização de ativos e passivos regulatórios.  
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Os impactos em Resultado foram positivos e equivalentes a R$ 409 milhões, em 2009, e R$ 

19 milhões, em 2010. Em 31 de dezembro de 2010, o patrimônio líquido foi impactado, 

positivamente, em R$ 15 milhões. 

“A ABC”, de acordo com Cintia, “não concorda com esse procedimento, pois acredita que o 

“matching” de receitas e despesas fica bastante prejudicado (um descasamento entre receita 

(100) e custo (120))”. 

“Os ativos e passivos regulatórios são algo líquido e certo pela legislação do Brasil. Nunca 

haverá problemas de não recebimento”, avalia Juliano. 

“O órgão regulador alega que não sabe de quem irá receber. Mas a Aneel vai repassar isso 

para o consumidor, é certeza que o consumidor vai consumir energia”, alega Sandro. 

“Um dos principais pecados do IFRS para o setor regulatório”, segundo Sandro, “foi a 

questão dos ativos e passivos regulatórios. Após um ano de discussões com os auditores 

sobre o tema foi concluído que eles não estavam preparados para as mudanças do IFRS. Foi 

ouvido diversos absurdos sobre o IFRS. Com o IFRIC 12 os novos conceitos dos auditores 

eram ir na “essência da forma”. Eram muito literais, “by the book””.  

Sandro é a favor do reconhecimento dos ativos e passivos regulatórios. “Na Europa isso 

nunca foi reconhecido. Os ativos e passivos regulatórios estão ligados às características 

econômicas do Brasil: inflação, oscilação da moeda, volatilidade a crises externas, resíduos 

inflacionários, taxas de juros. A tarifa está suscetível a questão hidráulica, níveis de chuvas e 

capacidade dos reservatórios. O CPC deveria levar em conta as questões locais, o problema 

da CVM é que ela quer ir muito na essência”. 

“Nos relatórios de relações com investidores, o lucro líquido e o EBITDA são ajustados com 

os ativos e passivos regulatórios. Gerencialmente, esses números, ainda, são utilizados pela 

instituição. A empresa acredita que a demonstração financeira com essa nova prática não 

representa a realidade econômica da instituição”. (Cintia) 
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A preocupação inicial era com a volatilidade no resultado trazida pelos números em IFRS, 

principalmente pela baixa dos ativos e passivos regulatórios. “Os analistas de mercado”, 

segundo Renata, “entendem que esse ajuste não reflete a essência econômica da companhia”. 

“O press release dos resultados referentes ao 4º trimestre e ao ano de 2010 da ABC, elogiado 

pelo mercado, foi feito ajustando esses números. Com base nas informações fornecidas pela 

Área Contábil; a área de RI elaborou tal relatório, ajustando os principais efeitos do IFRS. 

Os analistas do mercado de capitais preferem que se mantenha destacada a informação 

sobre ativos e passivos regulatórios, uma vez que isso facilita as projeções e elimina 

possíveis distorções na análise financeira da Companhia, trazendo as informações para uma 

base comparável”. Renata 

No Press Release da Empresa podem ser observados os ajustes em relação ao lucro líquido da 

não contabilização dos ativos e passivos regulatórios. 

“Os analistas de mercado consideram que é importante analisar os ativos e passivos 

regulatórios para não ter distorção dos números. É preciso ter um confronto perfeito entre 

receitas e despesas”. (Sandro) 

“O mercado acha claro que há uma distorção”, avalia Sandro. “Foram necessárias três 

reuniões com o mercado para discutir as questões contábeis. Nunca o contador era chamado 

nas reuniões com analistas de mercado. Poderiam discutir questões mais agregadoras que o 

IFRS, como a questão da energia renovável. Em reuniões com o mercado não se deveria 

falar de débito e crédito. Os investidores viram o lado ruim do IFRS, isso só gerou confusão”. 

“Somente2 empresas de 20 foram, realmente, contrárias ao não reconhecimento de ativos e 

passivos regulatórios. O mercado não bancou a briga com a auditoria e a ABC decidiu 

obedecer a norma. A distorção da informação foi preferida em relação a um balanço com 

ressalva. O problema era não conseguir identificar como o mercado e bancos enxergariam 

uma ressalva. Não eram discussões simples, o conselho de administração tinha medo das 

ressalvas”. (Sandro) 

As demonstrações financeiras que precisam ser enviadas para a ANEEL não seguem os 

efeitos do ICPCO1 e não baixam os ativos e passivos regulatórios. No início de 2012, foi 
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entregue, pela primeira vez, para a ANEEL um balanço regulatório referente à 2011. Dessa 

forma, a ABC precisa fazer duas publicações: regulatória e societária. 

Sandro indica a apresentação de Araújo Silva que justifica a razão do surgimento da 

contabilidade regulatória. 

Silva (2011, p.28-30) explica que há uma diferença de foco entre a contabilidade societária e 

regulatória. O foco do IFRS é atribuir valor justo aos ativos e passivos monetários de acordo 

com a cotação de mercado independentemente se houve ou não sua realização. O foco 

regulatório é verificar se o empresário independente da cotação de mercado tem condições de 

realizar os ativos e se os encargos contratados seriam suportáveis pela tarifa independente da 

mensuração a mercado na data do balanço. 

O investidor tem interesse em saber quanto vale a carteira de ativos da empresa de acordo 

com o mercado a ela correspondente na data do balanço. Já o regulador não tem interesse nas 

flutuações de mercado da carteira antes de sua efetiva realização, pois isso poderia provocar 

uma antecipação na distribuição de lucros e prejudicar o equilíbrio econômico financeiro 

concessão/ permissão/ autorização. (SILVA, 2011, p.28-30) 

De acordo com Sandro, “devido a essas distorções, foi criada a contabilidade gerencial na 

ABC”. “O número gerencial é oriundo do IFRS e acrescido dos ajustes de ativos e passivos 

regulatórios”, explica Leonardo. 

Para Sandro, “a contabilidade gerencial reflete melhor a realidade da empresa. Dessa forma, 

a empresa elabora quatro contabilidades: IFRS, regulatória, fiscal e gerencial”. 

Leonardo acredita que “não é bom existir maneiras distintas de olhar a mesma empresa”. Ele 

acredita que “deveria haver um alinhamento de entendimentos e considera a questão dos 

ativos e passivos regulatórios importante para entender a companhia”. Para ele, “há 

garantia de que os valores serão inclusos nos próximos reajustes”. 

4.2.4 Mudanças organizacionais 

As mudanças contábeis trouxeram diversos impactos na organização. De acordo com Cintia, 

“a área de novos negócios precisou conhecer a norma de combinações de negócios para 
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entender o impacto do ágio. A área financeira precisou saber se a adoção ao IFRS afetaria 

algum covenant”.  

Foi necessário realizar diversos treinamentos para disseminar os conceitos da contabilidade 

internacional. Houve, ainda, na companhia, alguns descontentamentos em relação ao uso de 

valor justo. A seguir, serão evidenciados alguns exemplos de mudanças organizacionais 

sofridas na empresa ABC. 

4.2.4.1 Mudanças em covenants 

De acordo com Tadeu, “a ABC tem várias empresas e foi alterada, com o IFRS, as regras de 

participação e consolidação. Com isso, mudou a alavancagem do grupo. Foi necessário 

rediscutir com os bancos as questões dos covenants das novas e antigas operações”. 

“A empresa não mudou, suas operações continuam as mesmas, mas a forma como a empresa 

é evidenciada, por meio das demonstrações contábeis consolidadas, foi alterada. O credor 

quer olhar a capacidade de pagamento da empresa, a realidade não foi alterada, só mudou a 

maneira de a empresa ser mostrada”. (Tadeu) 

De acordo com Sandro, “internamente, a empresa já sabia que os ativos e passivos 

regulatórios afetariam o EBITDA. Se o dólar sobe, mostra-se um EBITDA ruim. Um dos 

principais covenants da empresa é despesa de juros em relação ao EBITDA. Para novas 

dívidas, foi necessário ajustar os novos covenants. As novas captações foram feitas com os 

ajustes. Foi difícil negociar isso com os bancos, muita gente não entendia os novos 

procedimentos contábeis”.  

Segundo Tadeu, “a ABC está no processo de discussão dos covenants. É preciso conversar 

com os credores para ver se os indicadores de alavancagem serão calculados em função das 

demonstrações contábeis em IFRS (nesse caso, deveria haver uma mudança de régua) ou se 

usa uma demonstração gerencial (retirando os novos ajustes)”. 

Os bancos não têm obrigação de conhecer contabilidade. Os novos covenants foram 

ajustados pelos ativos e passivos regulatórios muito mais pelo peso da governança da ABC 

do que por entenderem as questões contábeis. Os bancos diziam que não havia razão de 
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ajustes já que CVM, auditores, IASB eram contra o reconhecimento dos ativos e passivos 

regulatórios. (Sandro) 

“A área de mercado de capitais”, segundo Tadeu, “foi envolvida no projeto IFRS nas 

seguintes atividades: 

• marcação a mercado das dívidas e derivativos do grupo; 
• contratos de empréstimos financeiros; 
• gestão de aplicações”. 

Foi necessário rever alguns procedimentos já existentes na área com a adaptação das novas 

regras. “Não foi alterada de forma relevante a rotina, somente necessário mais 

documentação e suporte,” avalia Tadeu. 

“A marcação a mercado, na empresa, já era realizada. Mas algumas dívidas precisaram ser 

contabilizadas de forma diferente, gerando,” na opinião de Tadeu, “mais discussões e 

argumentações. Uma dívida, com um instrumento derivativo utilizado para protegê-la, 

precisou, também, ser marcada a mercado. A dívida e o derivativo fazem parte da mesma 

operação, não faz sentido ter oscilações no resultado. É necessário evidenciar nas 

demonstrações contábeis que as operações são casadas, com mesmo vencimento, volume, 

pagamento de juros.” 

“O problema da convergência no Brasil”, segundo Tadeu, é que “algumas regras são 

criadas, mas não são bem definidas. No Brasil, querem criar muitas subnormas, distorcendo 

os conceitos. Os reguladores criam muito parênteses”. 

Tadeu cita o exemplo da Energisa. “A empresa fez a emissão de bônus perpétuos, com a 

opção de diferir os juros. Tal operação aproxima-se muito de equity.” 

“O instrumento deveria ser contabilizado no patrimônio líquido (e não como dívida). O efeito 

de variação cambial não transita no resultado, não é necessário fazer swap. E, ainda, é 

possível obter um benefício fiscal por ser dívida. É um instrumento híbrido. 

Internacionalmente, esse é o procedimento adotado. Contudo, no Brasil, a CVM criou uma 

nota dizendo que esse instrumento é uma dívida e não pode ser contabilizado no patrimônio 

líquido. Essas subregras do Brasil dificultam a comparabilidade”. (Tadeu) 
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4.2.4.2 Realização de treinamentos 

As mudanças referente aos IFRSs estavam muito concentradas no grupo de implementação 

composto por 5 pessoas. Para a disseminação do conhecimento foi feito um treinamento, em 

dezembro de 2009, de grande aceitação pela empresa sobre as mudanças e 2 treinamentos 

específicos, em 2011. 

“O treinamento”, segundo Sandro, “foi para a área operacional e, também, para executivos, 

passando até pelo conselho fiscal. O conselho de administração criou o comitê de IFRS para 

aprovar as premissas de IFRS. Eles, por exemplo, concordaram com a classificação dos 

instrumentos financeiros como disponível para a venda. Houve apresentações mensais ao 

longo de 2009 com simulações de números”. 

“O processo de implementação de IFRS está sendo uma loucura. Só foram contratados 2 

analistas sênior. Foi investido muito em tecnologia da informação. Mas há poucos 

profissionais qualificados no mercado”, avalia Sandro. 

“O grupo responsável pelo projeto de IFRS passa, também, a dar consultorias estratégicas 

para a empresa. Tal grupo é chamado nas decisões importantes para analisarem os impactos 

contábeis. Uma das reuniões chamadas foi sobre a parceria da ABC com uma empresa de 

energia renovável”, relata Cintia. 

“Entretanto, em setembro de 2011, foi feita uma aquisição reversa pela ABC. Foram 

utilizadas muitas horas para gerar o número que não serviu para nada. Demoraram 6 meses 

para fazerem os cálculos e esses não foram olhados pelo mercado”. (Sandro) 

“Um lado positivo”, para Sandro, “foi expor mais as questões contábeis para o conselho de 

administração que precisou entender mais de contabilidade. O processo foi muito elogiado 

internamente”. 

Sandro acredita que, “mesmo com alguns problemas, o IFRS ajuda o analista a melhor 

entender a empresa. O IFRS gerou comparabilidade”. 

Para Tadeu, “com o IFRS, as demonstrações contábeis das empresas conseguem uma maior 

aproximação do conceito de geração de fluxo de caixa”. 
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“O benefício do IFRS”, segundo Leonardo, “é que a visão caixa foi alinhada com conceitos 

da DRE. A companhia paga 100% de dividendos e corre-se o risco de ter sobra ou falta de 

caixa para pagamento de dividendos”. 

4.2.4.3 Estabilidade no custo de capital 

Sandro disse que a principal argumentação do mercado favorável ao IFRS é a redução do 

custo de capital, mas Tadeu argumenta que isso não ocorreu na ABC. 

“Não é possível visualizar em uma única empresa e no curto prazo se a adoção do IFRS 

contribuiu para a redução do custo de capital. Vai demorar muito tempo para sentir esse 

efeito e isso só poderá ser visto em um conjunto de empresas de um mesmo setor. Para a 

ABC, o impacto atual foi nulo. Não houve redução do custo de capital por ter adotado o 

IFRS”. (Tadeu) 

4.2.4.4 Uso de informações gerenciais 

Juliano considera que “o IFRS não afeta em nada o dia a dia da área regulatória. O desafio 

da área é saber como transportar as regras da Aneel para as normas definidas pelo IASB”.  

Para Juliano, “o valor calculado de tarifa é feito em função de informações regulatórias. O 

conceito regulatório é usado pela empresa para a tomada de decisão. O que vale é o que está 

na tarifa. Todas as decisões são baseadas em função do valor da tarifa regulatória. As outras 

informações são consequência disso”. 

4.2.4.5 Valor justo inadequado em alguns casos 

Sandro considera que “o IFRS causa, apenas, distorções patrimoniais, na DRE não há muito 

impacto, por isso, o mercado não se preocupa muito com ele”. 

“O IPO da ABC me fez entender melhor o mercado. O EBITDA é um índice importantíssimo 

para o mercado, avalia a performance da empresa, não importa o valor patrimonial. O 

importante é o fluxo de caixa descontado. Em 3 anos de discussões, percebo que o IFRS é um 

pecado só para a questão patrimonial”. (Sandro) 
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Segundo Sandro, “as demonstrações contábeis do setor elétrico não ficaram melhores com o 

IFRS, conforme afirmou Eliseu Martins. Elas ficaram muito piores.” 

“Outro problema para o mercado com o IFRS”, segundo Sandro, “é o excesso de informações 

a valor justo. É muito subjetivo fazer o cálculo a valor justo, eles mudam de valor muito 

rápido. Sou economista e não gosto da marcação a mercado. Ninguém sabe que mercado é 

esse. O IFRS tem muito exagero de Fair Value, o mercado tem muitas imperfeições”. 

“A volatilidade do resultado para o acionista ficou ruim. Esse setor, pelo seu tipo de 

atividade, seria considerado mais seguro, e agora não é, principalmente para os investidores 

de curto prazo”. (Leonardo) 

“O custo histórico atendia ao desejo de entender performance das empresas. O analista olha 

fluxo de caixa descontado, quer ver performance. A contabilidade serve para comparar e 

para gerar alguma informação para os analistas criarem seus próprios modelos. Precisa 

colocar muita premissa, é bola de cristal. É muito modelo matemático. A contabilidade 

deveria ser formada de coisas palpáveis”. (Sandro) 

De acordo com Renata, “os ajustes do IFRS geraram muitos questionamentos por parte dos 

investidores. Como se tratava de um assunto novo e complexo, ninguém no mercado conhecia 

de fato as mudanças contábeis”.  

4.2.4.6 IFRS e a contabilidade gerencial 

Já a área de planejamento e controle precisou, a partir do IFRS, fazer o reporting gerencial 

para executivos e acionistas com duas visões diferentes, a em IFRS e a gerencial. “Tratam-se 

de relatórios de análises comparativos entre realizado e orçado”. (Leonardo) 

Segundo Leonardo, “a visão em IFRS é importante para o cálculo dos dividendos e a visão 

gerencial é útil para saber a gestão/ performance direta dos executivos. Os bônus e as metas 

são calculados com base nas informações gerenciais. Dessa forma, não houve problemas 

com remuneração variável. O orçamento, por sua vez, é realizado nas duas versões (IFRS e 

gerencial)”. 
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4.3 BNDES 

4.3.1 A instituição 

De acordo com o sítio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, empresa pública federal, é hoje o principal instrumento de financiamento de longo 

prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos da economia, em uma 

política que inclui as dimensões social, regional e ambiental. (BNDES, 2011) 

Segundo a demonstração contábil anual de 2010 (2010, p. 10), o BNDES apresenta uma 

estrutura voltada para promover o desenvolvimento nacional e a geração de empregos, 

priorizando: 

· investimentos em infraestrutura; 

· investimentos em insumos básicos, para retomada do crescimento industrial; 

· exportações; 

· tecnologia nacional; 

· fomento a pequenas e médias empresas;  

· integração continental para a América do Sul. 

Além da atuação como banco de desenvolvimento, o BNDES tem um papel importante na 

formulação de políticas de desenvolvimento nacional e na identificação de soluções para 

problemas estruturais da economia brasileira. 

De acordo com seu formulário de referência (2011, p.110), o organograma de seu grupo 

econômico é: 
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Figura 3 – Organograma BNDES 

Fonte: BNDES, 2011, p.110. 

O BNDES atua, também, por meio das subsidiárias integrais BNDES Participações S.A. - 

BNDESPAR, que investe em empresas nacionais por intermédio da subscrição de ações e 

debêntures conversíveis, Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, que apoia 

a expansão e a modernização da indústria brasileira mediante financiamento à compra de 

máquinas e equipamentos e à exportação de bens de capital e serviço e BNDES Limited, 

empresa sediada em Londres, Inglaterra, cujo objetivo é atuar como holding para investir em 

títulos e valores mobiliários em qualquer país contribuindo para a internacionalização de 

empresas brasileiras. A BNDES Limited está em fase pré-operacional. 

Ele está dividido nas seguintes áreas de acordo com o relatório anual de 2010: 
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Figura 4 – Divisões organizacionais do BNDES 

Fonte: BNDES – Relatório Anual, 2010. 

Janaina explica que “dentro da área financeira há o departamento de contabilidade que é 

composto por sete gerências: 

• Gcont 1 - Participações Societárias.  
• Gcont 2 - Fundos.  
• Gcont 3 - PDD. 
• Gcont 4 - Tributos 
• Gcont 5 - Relações com Investidores. 
• Gcont 6 - Societária.  
• Gcont 7- IFRS.” 
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4.3.2 Histórico do projeto IFRS 

Janaina Senra conta que “a contabilidade do sistema BNDES é totalmente descentralizada. O 

processo de convergência contábil na instituição causou grandes impactos, já que as 

alterações foram feitas na origem, impactando, praticamente, todas as áreas do banco”. 

Ela entrou na empresa em 2005, e passou a fazer parte do time da contabilidade em 2008, 

dessa maneira, pode acompanhar todo o processo de convergência. Ela trabalha na gerência 

de IFRS (Gcont7). “Essa área é chamada, geralmente, quando o banco deseja fazer uma 

determinada operação para dar consultoria financeira avaliando o impacto contábil dessa nova 

operação”. (Janaina) 

Vânia Borgerth conta que “com o projeto IFRS foi criada uma gerência para tratar da 

migração. Inicialmente, trabalhavam no projeto IFRS três funcionários: Alexandre, Janaina 

e João. João é o responsável pela gerência de contabilidade societária (Gcont6), mas foi 

alocado em tempo parcial para ajudar no projeto. A partir de julho de 2010, ingressou na 

instituição, via concurso público, 4 novas pessoas”.  

O BNDES contratou uma consultoria para fazer o diagnóstico inicial dos principais ajustes de 

IFRS. A data de transição foi 1º/01/2009 e seria necessário refazer as demonstrações de 2009 

e 2010. Ao todo, foram quase 10.000 horas de consultoria para o projeto. 

O trabalho da consultoria foi dividido em duas partes: 

• Fase 1: de março de 2009 até agosto de 2009 – diagnóstico. 
• Fase 2: de agosto de 2009 até fevereiro de 2011 – implantação. 

A fase 1 do projeto IFRS durou 6 meses e nela foi feito um diagnóstico sobre os principais 

ajustes e impactos. Foram mais de 60 reuniões, nessa fase.  

Foi necessária avaliar o sistema de informação da instituição como um todo. Não havia um 

sistema para processar todas as informações em IFRS. Em dezembro de 2011, o SAP foi 

implementado. 

De acordo com Rafael Peixoto, envolvido no projeto desde 2009, “os sistemas do BNDES se 

falam, mas têm diferentes módulos. Há especialistas em cada tipo de sistema. O grande 
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desafio estava ligado ao alto impacto do projeto. “Precisava ser poliglota, jogar em todos os 

sistemas””.  

Nessa fase, foram feitas reuniões com quase todas as áreas do banco de acordo com os 

assuntos críticos especificados pela consultoria. Cada área responsável pelo assunto em 

debate foi envolvida nesse projeto.  

Ao longo do projeto IFRS participaram de 2 a 4 pessoas da área de TI. Tal área participou de 

todos os grupos de trabalho para fornecer consultorias de informações sobre o que colocar no 

sistema. 

A fase 1 compreendeu as seguintes etapas: avaliação das áreas de negócios; revisão dos 

processos internos; identificação das normas de IFRS aplicáveis ao BNDES; avaliação dos 

sistemas de informação; identificação das ações e mudanças necessárias e emissão de notas 

técnicas. 

A consultoria elaborava uma nota técnica e depois o BNDES fazia um grupo de trabalho com 

todas as áreas envolvidas para criar um novo modelo contábil aderente à contabilidade 

internacional. Foram feitos diversos grupos de trabalhos com pessoas da área de IFRS e de 

membros de outras áreas do banco para se discutir as novas normas contábeis e elaborar uma 

nova política contábil. 

“O grande desafio”, para Rafael Peixoto, “foi definir como adotar o conceito estabelecido 

pela consultoria nas operações do BNDES”. 

Foram formados os seguintes grupos de trabalho: 

• Aplicações financeiras; 
• Derivativos; 
• Outros créditos; 
• Operações de crédito; 
• Bens móveis e imóveis; 
• Investimentos societários; 
• Depósitos especiais – FAT; 
• Obrigações por empréstimos e repasses; 
• Outras obrigações; 
• Provisões, ativos e passivos contingents; 
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• Benefícios a empregados; 
• Instrumentos de capital; 
• Apuração e destinação do resultado; 
• Relatório por segmentos. 

“O projeto IFRS teve um alto impacto na área de Participações Societárias, por exemplo, por 

avaliar a questão de influência significativa. Foi necessário pedir muitas informações para a 

área de mercado de capitais. O BNDES tem derivativos embutidos e debêntures e para 

atender às novas exigências contábeis, foi feito um árduo trabalho de precificações. Também, 

foi necessária precificar ações e avaliar impairment de ágio.” (Janaina Senra). 

Devido à diferença de conceito para o cálculo da PDD pelo IFRS, o modelo de perda esperada 

foi alterado para perda incorrida, baseado na visão interna da instituição. A área de Gestão de 

Risco participou, ativamente, da criação desse modelo.  

Janaina Senra considera que “um dos grandes desafios enfrentados é que não havia 

segurança em mudar os números enviados para a área contábil. Na verdade, alguns números 

eram, totalmente, “novos””. 

“Do ponto de vista de sistemas, o projeto foi considerado de grande dificuldade”, avalia 

Rafael Peixoto. “Havia um impacto muito grande, muitos assuntos, consequências em 

diferentes sistemas. Foi preciso fazer diversos estudos para ver se os sistemas existentes 

atendiam aos requerimentos da norma”. 

“Foi necessário conversar com os especialistas em cada sistema, como, por exemplo, 

especialistas de recursos humanos, controle de crédito de operações, controle de debêntures 

e participações acionárias”. (Rafael Peixoto) 

Nota-se, portanto, a multidisciplinariedade do IFRS. A implementação do IFRS exige uma 

equipe ampla, utiliza-se de diferentes linguagens, possui impacto em diversas áreas dentro da 

organização.  

Para que o processo fosse mais seguro e transparente, foi criada uma estrutura de governança 

com as novas políticas contábeis formuladas. Tais políticas eram aprovadas no CAF (Comitê 

de Assuntos Financeiros), para depois serem aprovadas no Comitê Gerencial e, 

posteriormente, serem decididas na Diretoria. 
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“Periodicamente, foram necessárias reuniões com a diretoria para tratar das principais 

mudanças e por uma questão institucional de estímulo a convergência contábil”. (Vânia 

Borgerth) 

“Tudo isso foi preciso para validar as novas políticas contábeis e a participação de todas as 

áreas”, conta Janaina. “O projeto IFRS não era um problema exclusivo da contabilidade, ele 

contava com a participação de outras áreas do banco. Por isso, era necessária a 

formalização das políticas envolvendo a alta administração”. (Janaina Senra) 

Na opinião de Janaina Senra, “os assuntos mais complexos e com grandes diferenças em 

relação à antiga prática contábil eram de caixa e equivalente caixa, PDD, benefícios a 

empregados e instrumentos financeiros”. 

As novas políticas contábeis, assim como as normas do IASB, eram mais flexíveis, mais 

principles based. Não foi determinado, por exemplo, qual deveria ser o modelo utilizado para 

fazer a precificação.  

“Como o BNDES é um banco de desenvolvimento, havia, na empresa, um número imenso de 

exceções as regras contábeis. Com as políticas baseadas em princípios esse problema 

desapareceu”, avalia Vânia Borgerth. 

“O BNDES é uma empresa diferente de todas as outras do Brasil”, considera Rafael Peixoto. 

“Alguns pontos do IFRS são mais fáceis de aplicar em outras instituições financeiras e não 

em uma empresa como o BNDES”. 

Por exemplo, “foi necessário fazer a divulgação do valor justo de todos os instrumentos 

financeiros. Mas qual é o valor justo das operações de crédito do BNDES? Muito difícil de 

calcular. Não é possível vender tais operações para outros bancos. Foram necessárias 

muitas discussões, não havia modelo para isso”. (Rafael Peixoto) 

Como produto final da fase 1, foram criadas oito novas políticas contábeis, aprovadas dentro 

dos diversos grupos de trabalho:  

• Provisões; 
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• Consolidação; 
• Investimentos societários; 
• Debêntures; 
• Caixa e equivalente de caixa; 
• Relatório por segmentos; 
• Impairment; 
• Instrumentos financeiros. 

Durante a fase 2, existiram várias demandas para a área de TI, como, por exemplo, o accrual 

da taxa efetiva de juros, o cálculo do impairment. Como a instituição implementaria o SAP ao 

final de 2011, a administração considerou que, em muitos casos, não valia a pena alterar o 

sistema atual e foi necessário, dessa forma, definir um processo alternativo até a 

implementação do SAP. Alguns ajustes em IFRS, ainda, são feitos em planilha Excel.  

“Havia um projeto de implementação do SAP em andamento que abrangeria os ajustes de 

IFRS. Dessa forma, a área de TI sentiu-se receosa em colocar no sistema antigo, que seria 

desativado, informações de IFRS”. (Rafael Peixoto) 

Foram implementados novos procedimentos nas áreas, como, por exemplo, para o cálculo 

atuarial. Ele foi calculado com um único ajuste envolvendo a área de recursos humanos e os 

atuários contratados pelo fundo de pensão.  

Os procedimentos para o cálculo de valor justo de instrumentos financeiros, por exemplo, 

envolveram diversas áreas. 

Para Rafael Peixoto, “tivemos que analisar os caminhos possíveis e as soluções em 

desenvolvimento de sistema. Foi necessário analisar a volatilidade, fazer protótipos. Para 

alguns casos, foi necessário fazer analogias, como, por exemplo, para o cálculo da taxa 

efetiva de juros foi analisadas as taxas de abertura de crédito e comissões de estudo”. 

A fase 2 contou com as seguintes etapas: elaboração dos balanços de abertura, 31/12/2009 e 

31/12/2010; elaboração dos relatórios trimestrais; elaboração de notas explicativas; aprovação 

e atualização das políticas na diretoria; avaliação do impacto e adoção de novas normas. 

“Os grupos de trabalho contavam no mínimo com 1 pessoa de outras áreas não ligadas à 

gerência de IFRS. Um grande desafio foi conseguir pessoas capacitadas e comprometidas 
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com o assunto. Embora, culturalmente, o processo de formalização do banco seja demorado, 

as políticas foram aprovadas, rapidamente”. (Janaina Senra) 

Segundo Vânia Borgerth, “foi estabelecida uma série de rotinas e atribuições especificando o 

formato e datas necessárias para o envio de informações das áreas institucionais para a 

contabilidade”. 

Para elaborar as demonstrações consolidadas do grupo, parte-se da demonstração contábil 

enviada ao BACEN acrescentando os ajustes IFRS. Poucos números são gerados dentro da 

contabilidade, a maioria das informações é vinda de outras áreas, como, por exemplo, a 

precificação de debêntures conversíveis e PDD. Para as notas explicativas do consolidado o 

procedimento é o mesmo. Notas sobre gestão de riscos, classificação de instrumentos 

financeiros, por exemplo, são vindas de outras áreas. Não obstante, a contabilidade elabora, 

por exemplo, a nota de informações por segmento. 

Segundo Rafael Peixoto, “quem entende, no maior grau de detalhes, sobre as mudanças de 

conceitos para os novos padrões internacionais é a área usuária e não a contabilidade. A 

contabilidade faz o acompanhamento e compila as informações geradas por outras áreas”. 

“Algumas informações já eram usadas para outras finalidades. Nesse caso, foram feitos 

pequenos ajustes via BO (Business Objects). Mas para outros casos, as informações não 

existiam e precisaram ser criadas para atender ao IFRS”. (Rafael Peixoto) 

Como a maioria das informações é oriunda de outras áreas, a percepção de Rafael Peixoto é 

que “o problema do IFRS, do ponto de vista de TI, não está no sistema de contabilidade e, 

sim, no sistema de origem. É necessário corrigir o sistema de origem para atender, por 

exemplo, a uma exigência do IFRS de divulgação. Mas só alguns sistemas de origens 

migrariam para o SAP”. 

“Tivermos 2 anos para gerar a demonstração contábil de 2010 comparada com 2009. Foi 

pouco tempo para um projeto dessa magnitude. Foi necessário elencar prioridades, verificar 

o que é essencial. A instituição não se preocupou em colocar tudo no sistema. Foi, também, 

utilizado, pela contabilidade, Excel, Access”. (Rafael Peixoto) 
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Em março de 2011, foi publicada a primeira demonstração contábil em IFRS pela instituição. 

Mas, ainda, muitas mudanças são necessárias. 

Atualmente, as informações criadas para o IFRS precisam ser extraídas do BO para que os 

usuários trabalhem encima desses números. Assim, as informações são extraídas do sistema 

pela área de TI e enviadas por e-mail para a contabilidade. 

Para Rafael Peixoto, “é preciso dar poder para o usuário. As informações precisam estar no 

BO para que o próprio usuário as retire”.  

Segundo Vânia Borgerth, “poderá existir, também, muitas outras mudanças com a 

implementação do IFRS 9, em 2015. Principalmente, ao impairment da carteira de crédito”. 

4.3.3 Mudanças contábeis 

Os principais ajustes contábeis relacionados ao Projeto IFRS foram: 

• investimentos societários. Poder calcular o valor justo das participações societárias; 
• cálculo de impairment de instrumentos disponíveis para venda; 
• designação da debênture. O modelo de precificação deve considerar a característica 

das debêntures; 
• constituição da PDD. Calcular PD, LGD, exposição na data do balanço. Foi necessário 

definir o que é default, patamares de créditos significativos; 
• novas aberturas e divulgações de instrumentos financeiros; 
• mudanças, na adoção inicial, no reconhecimento de ganhos e perdas referentes ao 

cálculo atuarial. Alterações nas formas de cálculo.  

Analisando a nota de reconciliação da Demonstração Contábil, em IFRS de 2010, ano da 

primeira adoção ao IFRS, podem-se observar os seguintes ajustes. As ilustrações, a seguir, 

foram retiradas da nota 4, página 29, e as informações referem-se à 2010. 
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Ilustração1 – Nota Explicativa 4 BNDES 
Fonte: BNDES – Nota 4, p. 29, 2010. 
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Ilustração2 – Nota explicativa 4b BNDES 

Fonte: BNDES – Nota 4, p. 29, 2010. 
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Ilustração 3 - Nota explicativa 4c BNDES 

Fonte: BNDES – Nota 4, p. 29, 2010. 
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Baseado nas análises das notas de reconciliação é possível identificar as principais áreas 

afetadas com o movimento de convergência contábil na instituição. Essas áreas não estão 

relacionadas, diretamente, ao departamento de contabilidade, mas foram, fortemente, 

impactadas em função das novas políticas contábeis. Tais áreas serão analisadas, neste estudo 

de caso. 

• Valor justo dos investimentos classificados como disponíveis para venda – área de 
mercado de capitais (AMC) e área de capital empreendedor (ACE); 

• Investimentos em participações societárias (AMC); 
• Constituição da PDD – área de gestão de risco (AGR); 
• Valor justo das debêntures (AMC). 

Os responsáveis por essas áreas durante o estudo de caso eram Leonardo Brazão (AGR), 

Sandro Cavalcante (ACE) e Alexandre Machado (AMC). 

4.3.4 Mudanças organizacionais 

“As oportunidades do projeto IFRS”, para Janaina Senra, “estavam ligadas à revisão de 

processos e aplicações de melhorias. Isso alterou a estrutura de poder da organização. As 

mudanças foram difíceis de serem realizadas, foi preciso convencer as pessoas de que o 

número do balanço era bom e representava a realidade da empresa”. 

Janaina conta que “foi feito um curso in-company para cerca de 140 funcionários da 

instituição, além de treinamentos contínuos. O envolvimento da alta administração e das 

áreas de negócio foi fundamental”. 

A equipe contábil dedicada ao projeto precisou conhecer muito os negócios e as operações do 

banco. Agora, essa equipe é chamada para dar consultorias. Em algumas ocasiões, nas quais o 

banco deseja fazer uma determinada operação, a gerência de IFRS é chamada para 

desenvolver modelos para avaliar o impacto contábil dessa operação.  

Para Vânia Borgerth, “conseguiu-se com o projeto IFRS uma maior interação da área 

contábil com as áreas institucionais. As áreas institucionais entenderam melhor as 

implicações contábeis de seus procedimentos e a área contábil conheceu melhor as 

operações e os negócios do banco”. 
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A área de mercado de capitais, por exemplo, foi, fortemente, impactada com o projeto IFRS. 

O BNDES faz operações de renda variável por meio de participação acionária, debêntures 

conversíveis, fundos. “As principais mudanças em relação ao projeto IFRS na área”, 

segundo Alexandre Carvalho, foram: 

• adaptação da área para produzir novas informações e enviar à área contábil; 
• cálculo do valor justo das participações acionárias e debêntures conversíveis; 
• precificação de derivativos embutidos; 
• ajustes dos testes de impairment das participações acionárias; 
• classificação das participações nas empresas quanto a sua influência significativa. 

Além disso, Alexandre Carvalho, juntamente com Janaína Senra, elaboraram novas políticas 

contábeis de aplicação dos CPCs. 

Foi escrita uma política contábil de aplicações acionárias em que, a partir dos 

pronunciamentos do CPC, foi formulada uma política, bem mais detalhada que a norma, 

adequada à realidade e ao modelo de negócios do BNDES. 

Fizeram, também, uma política de derivativos embutidos de renda variável para 

reconhecimento e evidenciação com critérios objetivos para aplicação. Também, criaram uma 

política de classificação e reclassificação de instrumentos financeiros com diversos critérios 

de precificação. 

Além de criar as políticas, a área de mercado de capitais é responsável pela execução dessas 

políticas. Os levantamentos precisam ser feitos a cada trimestre. 

“O projeto IFRS impactou de forma bem relevante na área de mercado de capitais do 

BNDES. A área precisou gastar mais horas, sem contratações adicionais, para fazer 

avaliações do valor justo. Antes, os cálculos eram feitos por operação, agora é pela 

carteira”. (Alexandre Carvalho) 

Houve um curso interno oferecido pela FIPECAFI, mas a equipe de mercado de capitais 

precisou fazer cursos extras, cada um de acordo com a sua necessidade. Os sistemas de 

informação, ainda, estão em processo de adaptação. Tiveram poucas mudanças nos sistemas 

de renda variável. Hoje, a área faz uso de planilhas de Excel. 
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Contudo, de acordo com Janaina Senra, “a cultura de que o número em IFRS representa de 

forma mais adequada à realidade da instituição, ainda, não está, totalmente, difundida. É 

preciso, ainda, um trabalho de mudanças culturais para que essas informações sejam 

incorporadas no modelo de gestão da organização. Muitas vezes, o número em IFRS é 

calculado, apenas, para entregar para a contabilidade. Gerencialmente, algumas pessoas, 

ainda, utilizam os números do BACEN (BRGAAP)”.  

Observe-se, dessa forma, que há uma certa resistência por parte da organização em relação a 

utilização do número em IFRS para a tomada de decisão.  

“O IFRS envolve mudanças de cultura muito grande. Essa mudança vai continuar 

acontecendo à medida que as pessoas vão verificando, na prática, os novos procedimentos e 

passando a incorporar os novos processos em suas rotinas. Há um grande trabalho de 

mudanças culturais para o futuro”, avalia Vânia Borgerth. 

“Alguns sistemas muito importantes do banco, como o sistema BO, por exemplo, não 

apresentam todas as informações em IFRS. As informações extraídas de lá são, em grande 

parte, em BRGAAP”. (Janaina Senra) 

4.3.4.1 Mudanças com o IFRS 

Vânia Borgerth é, plenamente, a favor do IFRS. Ela acredita que “as normas principles-based 

trazem informações muito mais transparentes e capazes de ilustrar melhor a realidade 

econômica das empresas. Com a questão de essência sobre a forma, o BNDES consegue 

apresentar-se melhor para o mercado”. 

Vânia Borgerth avalia que “algumas áreas do banco, mais fortemente impactadas com essas 

mudanças de critério, como a área de mercado de capitais, estão convencidas da melhora de 

informação trazida pela convergência contábil”. 

“Os novos procedimentos da área de mercado de capitais”, de acordo com Alexandre 

Carvalho, “oriundos do processo de convergência contábil, refletem melhor a realidade 

econômica da instituição. O cálculo do valor justo trimestral contribuiu para melhor 

acompanhar os ativos da organização”. 
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Segundo Alexandre, “a área fez uma pesquisa interna com os funcionários da equipe, em um 

workshop, e descobriu que a informação gerada foi útil. Há uma percepção positiva da 

utilidade do número gerado. De acordo com a equipe, o problema do IFRS está ligado à 

elevada carga de trabalho”. 

O número em IFRS gerado pela área de mercado de capitais, segundo Alexandre, é usado no 

dia-a-dia da instituição. Não é um número só para cumprir exigências societárias. É o 

mesmo número gerencial, na maior parte dos casos. 

Com o IFRS, foi necessário avaliar os investimentos da instituição pelo método de 

equivalência patrimonial e realizar o teste de impairment. Segundo Sandro Cavalcante, da 

área de capital empreendedor do BNDES, “uma vantagem dessa mudança é que tais 

informações podem, agora, serem utilizadas no dia-a-dia para a tomada de decisão de 

desinvestimentos. A informação melhorou, pois esse acompanhamento não era feito. Não 

sabíamos se o valuation acordado no início estava sendo cumprido. Foi possível melhor 

acompanhar o planejado e realizado.” 

“Todavia, o reconhecimento generalizado das melhorias vai demorar algum tempo, mas será 

um processo natural”. (Vânia Borgerth) 

4.3.4.2 Cálculo da PDD inadequado 

Leonardo Brazão, gerente do departamento de gestão de risco de crédito da área de risco do 

BNDES, participou, ativamente, do grupo de trabalho de IFRS. Ele “lamenta a não 

uniformidade para o cálculo da PDD em relação aos conceitos do IFRS e de Basileia11”.   

“Não faz sentido ter formas diferentes, os números não vão bater. O cálculo da PDD para o 

IFRS é baseado na perda incorrida e para Basileia o cálculo é baseado na perda esperada”. 

(Leonardo Brazão) 

De acordo com Leonardo, “o IFRS utiliza o conceito de “point-in-time”, na qual a estatística 

considera a série histórica observada disponível, sem ajustes ao ciclo econômico. Uma série 

                                                
11 De acordo com o Prof. Dr. Nelson Carvalho (2011), orientador desta tese e membro do FCAG, existe um 
grupo de trabalho formado pelo IASB e Basileia discutindo o assunto. 



 151

histórica de inadimplência, iniciada em 2004, é utilizada para achar uma média estatística 

mais sofisticada de forma a obter a probabilidade equivalente do período de 12 meses e 6 

meses”. 

Para o cálculo de Basileia, deve-se usar uma estatística ajustada ao ciclo econômico, que 

inclui períodos de recessão, não necessariamente presentes no cálculo point-in-time. É a visão 

through the cycle. 

Para Leonardo, “o número de Basileia para a PDD é mais conservador e protege melhor a 

instituição tanto do risco idiossincrático como sistêmico. Portanto, o cálculo de Basileia faz 

mais sentido”.  

Para atender ao IFRS, não foi contratada mais ninguém na área, mas foram criados novos 

procedimentos específicos para o IFRS. Os dados dos relatórios são retirados do sistema e 

rodados internamente. Há uma série de planilhas de Excel. O número pronto é enviado para a 

contabilidade que faz ajustes.  

A área do Leonardo Brazão faz os cálculos da PDD para a carteira total, no âmbito da análise 

coletiva, e outras diretorias (comunicação, papel e celulose) fazem as análises individuais, 

quando aplicável. 

“O BNDES está implementando”, segundo Brazão, “um cálculo gerencial de capital 

econômico via simulação, que visa aproximar as estimativas de perdas com risco de crédito 

da realidade, pois é menos dependente de hipóteses simplificadoras”.  

“O cálculo do capital regulatório de Basileia”, de acordo com Leonardo, “é um modelo 

fechado, com fórmulas prontas, em que a instituição fornece estimativas para certos 

parâmetros do modelo. Já o modelo de capital econômico do BNDES, é mais flexível e 

permite definir o nível de detalhamento do modelo”.  

Segundo Leonardo, “o número calculado, no modelo gerencial, é comparado com o modelo 

Basileia. O número da PDD via procedimento de Basileia é utilizado nos relatórios 

trimestrais que vão para a diretoria, controladoria geral da união e BACEN. O número da 

PDD via procedimentos do IFRS é utilizado, apenas, para fins contábeis. O número não é 

utilizado no dia-a-dia da instituição”. 
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4.3.4.3 Desgaste no relacionamento com clientes 

A área de capital empreendedor do BNDES é responsável pelo investimento via equity em 

pequenas e médias empresas de capital fechado. Os investimentos são via participação 

acionária e vão de 10% a 40% do capital. 

De acordo com Sandro Cavalcante, “antes, os investimentos eram avaliados pelo custo. Com 

o IFRS foi necessário analisar se há influência significativa. Após muitas discussões, 

concluiu-se que havia influência significativa, pois o BNDES participa do conselho de 

administração, contribui na elaboração do planejamento estratégico. Dessa forma, os 

investimentos deveriam ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial”. 

Geralmente, essas pequenas e médias empresas possuem estrutura familiar e muitas não tem 

uma contabilidade amadurecida. Foi necessário criar uma estrutura de governança com 

conselhos de administração. 

Para Sandro, “é necessário, agora, realizar teste de impairment e criar diferentes rotinas e 

procedimentos. Precisou solicitar as demonstrações contábeis das investidas, além de dar 

subsídios para a área contábil dessas empresas. Tais procedimentos mudaram de forma 

radical a forma de trabalho. Foi necessário entender a parte contábil das empresas”. 

“É muito difícil explicar para uma pequena e média empresa como deve ser feito o cálculo a 

valor justo para teste de impairment. Foi necessário fazer o valuation das empresas de 3 em 

3 meses. Antes, era feito somente uma vez, ao entrar no investimento”. (Sandro Cavalcante) 

Segundo Sandro, “houve, também, dificuldades para ter o balanço auditado de 3 em 3 meses. 

A auditoria nessas empresas só é feita ao final do ano. Não é possível conseguir no prazo 

determinado pela contabilidade a demonstração contábil auditada”. 

“Todas essas exigências levaram a um enorme desgaste com o empresário e com o acionista 

controlador. Muitos não entendem de contabilidade, nunca ouviram falar no IFRS. A área de 

capital empreendedor do BNDES precisou discutir contabilidade e explicar os novos 

conceitos para essas pessoas”. (Sandro Cavalcante). 
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Para Cavalcante, “a grande desvantagem desse novo procedimento está ligada aos atritos 

com o acionista controlador. A carteira de pequenas e médias empresas é muito grande. 

Essas empresas não conseguem fazer as mudanças na velocidade determinada pelo órgão 

regulador. É muito complicado convencer empresário e contador sobre os novos 

procedimentos. Houve muitos transtornos, até os próprios contadores das empresas não 

sabiam das mudanças do IFRS”. 

4.3.4.4 Marcação a mercado de derivativos embutidos 

“O BNDES carrega instrumentos financeiros no balanço por um longo prazo, diferentemente 

de outras instituições. Acabamos sendo vítimas da norma”, conta Alexandre Carvalho. 

Para os derivativos embutidos, a variação do valor justo é levada ao resultado. Mas o prazo 

é longo, esse procedimento não faz sentido, não é uma informação útil. O lucro ou prejuízo 

não será realizado agora12. Deveria ser contabilizado no patrimônio líquido. A informação 

seria gerada, mas não poluiria o resultado. (Alexandre Carvalho) 

Mas entendo que é uma norma e precisa servir para o mercado todo. O problema é o 

regulador abrir uma brecha que poderia ser usada de forma negativa por outras empresas 

para não afetar seus resultados. (Alexandre Carvalho) 

4.4 Análise e Discussão de Resultados 

A seguir, são analisados, de maneira conjunta, os resultados encontrados no estudo de caso 

múltiplo realizado neste trabalho. Os achados foram confrontados com a literatura de 

mudanças organizacionais existentes. Foram analisados os fatores de desencadeamento das 

mudanças, explorados os elementos de mudanças organizacionais: cultura, estrutura, sistemas 

e pessoas e, por fim, identificados os desafios decorrentes do processo de mudança. 

4.4.1 Fatores de desencadeamento de mudanças 

De acordo com Chiavenato, 2003, p.374, o mundo atual caracteriza-se por um ambiente 

dinâmico em constante mudança e que exige das organizações uma elevada capacidade de 

                                                
12A não realização está ligada ao fato de que toda a contabilidade é feita sob o regime de competência. 
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adaptação, como condição básica de sobrevivência. Neste estudo de caso foi possível 

constatar que a mudança organizacional está ligada a adaptação das empresas a uma nova 

legislação contábil que muda, de forma significativa, todo o processo contábil de 

reconhecimento, mensuração e evidenciação. 

Diversos autores, conforme Tabela 5, consideram como um dos fatores de mudança à pressão 

do ambiente externo e adequação de nova legislação. 

Tabela 5 – Autores estudados 
Autores Fatores de desencadeamento de mudanças 

Pettigrew (1987) Mudanças nos ambientes de negócios 

Nadler e Cols. (1995) Mudanças legais 

Robbins (1999) Tendências mundiais 

Motta (2001, p. 41-54) A mudança é um imperativo ambiental 

Wood (2004, p. 23) Adequação de novas legislações 

Oliveira (2005, p.470) Pressão do ambiente externo 

Gibson (2006, p. 488-489)  Fatores ambientais 

Fonte: Autora deste trabalho. 

As empresas CCR, ABC e BNDES relatam essas adaptações principalmente em relação a 

mudanças de mensuração do valor do negócio e dividendos aos acionistas. Contam ainda 

sobre o aumento de quantidade e complexidade do trabalho e da interação com outros 

diversos departamentos. 

Grupo CCR e ABC já faziam demonstrações contábeis em US-GAAP, mesmo assim, 

relataram a dificuldade de adotar, completamente, os pronunciamentos do CPC. 

O Grupo CCR possuía um acionista Europeu e já precisava enviar informações em IFRS, mas 

de uma maneira mais simplificada, pois se tratava de reconciliações. 

A CCR constata que as informações iniciais (US-GAAP e IFRS devido ao acionista Europeu) 

eram menos impactantes. O desafio da empresa foi colocar vários processos novos de 

mensuração no dia a dia das áreas. 
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As mudanças relativas ao movimento de convergência contábil no Brasil foram acontecendo 

de forma gradual, e iniciaram-se com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em 

2005, mas só tomaram força após aprovação da Lei nº 11.638/2007. A adoção inicial, com a 

elaboração de demonstrações contábeis segundo padrão internacional, ocorreu em 2010. 

As etapas do processo de mudanças planejadas das organizações analisadas ocorreram 

conforme explicitado por Cummings e Worley (2005, p. 28-30). Funcionários das 

organizações formaram grupos de trabalho e foram alocados em tempo integral para 

dedicarem-se ao projeto (entrada e contratação). Geralmente, as empresas começaram lendo 

as normas internacionais e seus contratos para verificar quais normas seriam aplicáveis 

(diagnóstico). 

Na empresa ABC, após oito meses de estudo foram selecionados cerca de vinte e cinco 

pronunciamentos aplicáveis, além de aproximadamente quinze normas ligadas à divulgação. 

O planejamento e implementação das mudanças ocorreu juntamente com as áreas impactadas, 

contaram com a participação de auditores, consultores, reguladores e órgãos de classe. Todas 

as empresas passaram por um árduo processo de trabalho, com muitas horas extras. 

(planejamento e implementação da mudança). 

No entanto, o processo de mudança contábil não se encerrou após a publicação do balanço. 

Segundo a CCR, os critérios de IFRS definidos pela companhia são de ordem prática, mas o 

IFRS é baseado na essência. Dessa forma, é preciso rever os critérios adotados, 

constantemente. É preciso sempre verificar se as premissas utilizadas pela empresa para 

definir os critérios, ainda, estão em vigor (avaliação). 

O processo de mudança planejada, de acordo com Lewin (1951, apud CUMMINGS; 

WORLEY, 2005, p.22-28) envolve três passos. Descongelamento: redução das formas que 

mantém uma organização. Movimento: desenvolvimento de novos comportamentos e valores. 

Recongelamento: estabelece, na organização, um novo estado de equilíbrio. 

Na fase de descongelamento, por exemplo, foram necessários diversos esforços para 

conscientizar a organização da necessidade de mudança. O apoio da alta administração foi 
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fundamental para a redução de resistência a mudança, os mecanismos de governança 

corporativa contribuíram para essa fase.  

No BNDES, por exemplo, para que o processo fosse mais seguro e transparente, foi criada 

uma estrutura de governança com as novas políticas contábeis formuladas. Tais políticas eram 

aprovadas no CAF (Comitê de Assuntos Financeiros), para depois serem aprovadas no 

Comitê Gerencial e, posteriormente, serem decididas na Diretoria. 

Na etapa de movimento, fazia-se necessário mudar pessoas, tarefas, estruturas, e encorajar 

apoio contínuo. Foi necessária uma alteração do modelo mental e de paradigmas 

anteriormente concebidos. Um executivo da CCR expõe que é muito complicado olhar para a 

Ponte Rio - Niterói e dizer que ela é um intangível. Foi necessário alterar o nosso conceito 

mental de interpretação. Hoje, começamos a compreender que essas mudanças fazem todo o 

sentido. 

Mudaram diversas tarefas nas empresas relacionadas com as novas práticas contábeis. Na 

empresa ABC pode ser destacado alterações nas contabilizações de plano de pensão e 

principalmente no que diz respeito aos contratos de concessão. 

Para o BNDES, o IFRS afetou, fortemente, as contabilizações e as divulgações de 

participações societárias, constituição da PDD, novas aberturas de instrumentos financeiros, 

cálculo de impairment, designação de debêntures e cálculo atuarial.  

O Grupo CCR foi afetado com o IFRS na metodologia de cálculo de impairment, 

contabilização de leasing, instrumentos financeiros. Mas a norma contábil que mais impactou 

na organização está relacionada a contratos de concessão. Com ela ocorreram diversas 

mudanças em intangíveis, provisões, ajuste a valor presente, imobilizado, custo de 

empréstimos. 

Mudanças de estruturas ocorreram, por exemplo, no BNDES. As oportunidades do projeto 

IFRS estavam ligadas à revisão de processos e aplicações de melhorias. Isso alterou a 

estrutura de poder da organização. As mudanças foram difíceis de serem realizadas, foi 

preciso convencer as pessoas de que o número do balanço era bom e representava a realidade 

da empresa. 
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Para a fase 03, recongelamento, é preciso reforçar os resultados e fazer modificações 

construtivas. Essa etapa ainda não foi definitivamente alcançada nas empresas analisadas. 

No BNDES, por exemplo, a cultura de que o número em IFRS representa de forma mais 

adequada à realidade da instituição, ainda, não está, totalmente, difundida. É preciso, ainda, 

um trabalho de mudanças culturais para que essas informações sejam incorporadas no modelo 

de gestão da organização. 

A empresa ABC ainda não conseguiu estabelecer um novo estado de equilíbrio. A instituição 

é resistente a algumas determinações das normas, principalmente quanto a não contabilização 

de ativos e passivos regulatórios. A instituição seguiu as orientações dos pronunciamentos 

não por acreditarem que eles representem, em sua totalidade, uma melhoria e, sim, por um 

receio de ressalva no parecer de auditoria. 

Portanto, pode-se concluir, conforme a Ilustração 4, que somente a CCR está na fase 03 de 

recongelamento. Os resultados encontrados por essa companhia estão sendo reforçados na 

instituição e já incorporados no processo de tomada de decisão. A empresa ABC e o BNDES 

encontram-se ainda na fase de movimento, onde estruturas, tarefas e pessoas, estão sendo 

alteradas aos poucos. Mas ainda com alguma resistência. 

 
Ilustração 4 – Fatores de mudança 

Fonte: Autora deste trabalho. 

Para entender o impacto nas corporações com o processo de implementação dos 

pronunciamentos do CPC estudou-se a teoria de mudanças planejadas. De acordo com Stoner 

e Freeman, 1995, p. 300, uma mudança planejada objetiva preparar toda a organização, ou 

uma parte dela, para se adaptar as mudanças significativas em seus objetivos e 

direcionamentos. Porém, ao ir a campo, notou-se, que a teoria de mudanças organizacionais 

era a que se melhor encaixava para a análise desse processo. 
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No BNDES, por exemplo, a contabilidade é totalmente descentralizada. O processo de 

convergência contábil na instituição causou grandes impactos, já que as alterações foram 

feitas na origem, impactando, praticamente, todas as áreas do banco. 

Na primeira fase do projeto, com a ajuda de uma consultoria, foram formados 14 grupos de 

trabalho para tratarem dos principais ajustes contábeis. Esses grupos eram formados por 

diversas áreas da organização e objetivavam formar um novo modelo contábil para cada um 

dos temas. 

5 funcionários da área contábil da Empresa ABC foram dedicados em tempo integral para a 

condução do projeto. No Grupo CCR, criou-se um grupo de trabalho com cerca de 20 pessoas 

das áreas de contabilidade, controladoria, sistemas da informação, engenharia, planejamento. 

Apesar de o trabalho ter aumentado, note-se que as empresas fizeram poucas contratações. 

A CCR, por exemplo, contratou 20 trainees, recém-formados em engenharia civil, e ao final 

do treinamento eles fizeram um trabalho sobre a mudança do perfil do engenheiro mediante a 

implementação do IFRIC12, pois o trabalho desses profissionais mudou fortemente a partir 

dessa nova legislação.  

Para a empresa CCR, com o IFRS o contador precisou conhecer muito de engenharia e o 

engenheiro precisou conhecer muito de contabilidade. De acordo com o BNDES, o IFRS não 

era um problema exclusivo da contabilidade. 

Por ser um projeto que necessitava de fortes interações com outros departamentos das 

empresas e de uma elevada complexidade, foi necessária uma mudança no conhecimento das 

pessoas envolvidas para entender o negócio, dialogar com outras áreas, além de 

conhecimentos de finanças, risco, estatística, etc. As três companhias investiram em 

treinamentos, internos e externos, a seus funcionários.  

Para Gannon (2008, p.5-6), uma importante etapa para a eficácia do projeto é identificar o 

público-alvo e grupos interessados afetados pelo IFRS e avaliar seu atual nível de 

compreensão. 
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As instituições entrevistadas destacam a ajuda de empresas de consultoria, que já possuíam 

experiência por atuarem no processo de convergência da Europa em 2005. Mas foi ressaltado 

que, muitas vezes, os consultores e auditores também estavam, ao mesmo tempo em que os 

preparadores, aprendendo as principais alterações. No BNDES foram utilizadas 10.000 horas 

de consultoria. 

De acordo com a empresa ABC, os auditores não possuíam segurança para emitir opiniões 

convictas sobre alguns temas mais complexos, principalmente sobre a norma de contratos de 

concessão. Segundo a CCR, os auditores não possuíam entendimentos convergentes sobre a 

operacionalização dessa norma. 

As empresas relatam que houve intensas conversas com auditores para definirem os novos 

procedimentos. Não havia nada preestabelecido e, muitas vezes, a Europa não servia de 

exemplo em razão de questões específicas do Brasil. 

Até a alta administração dessas companhias participaram do processo de aprovação das novas 

políticas. Essa participação foi fundamental não somente para a aprovação de novos 

procedimentos, mas, também, por uma questão de estímulo e enforcement para a realização 

das mudanças. Esse enforcement proporcionava uma segurança aos números gerados, que 

eram completamente novos. 

Destaque-se, portanto, que as adaptações referentes ao processo de convergência foram feitas 

“de cima para baixo” e contaram com o incentivo da alta administração.  

Nas empresas ABC e CCR foram possíveis constatar a importância de reuniões de 

alinhamentos do entendimento das normas com outros preparadores, órgãos de classe e 

reguladores. 

Esse grupo de discussão foi fundamental para a elaboração da orientação do CPC de número 

cinco. De acordo com a CCR o problema da norma de concessão é que ela precisava atender 

diversos setores, cada um com suas particularidades, marcos regulatórios e poderes 

concedentes.  

CCR e ABC relatam que foram necessárias diversas reuniões com associações e órgãos 

reguladores (CPC, BOVESPA, APIMEC, CVM, ANEEL, ABDIB, ABRASCA, 
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ABRACONEE, ABRADEE) para definições contábeis e contam que essas definições foram 

feitas muito encima da hora. Tiveram muito pouco tempo para elaborarem a primeira 

demonstração contábil em IFRS.  

A norma IFRIC 12 estava prevista para ser implementada em 2008, mas foi adiada para 

dezembro de 2010 em razão de sua complexidade. A definição da classificação do 

instrumento financeiro como disponível para venda, por exemplo, só foi feita pelos órgãos 

reguladores, em fevereiro de 2011. 

Tais problemas são, facilmente, encontrados em situações de mudanças organizacionais. 

Cunha e Rego, 2002, p.8 citam que as lutas políticas podem conduzir aos adiamentos tácticos, 

às negociações pelo domínio dos “territórios”, à reformatação das redes e alianças, a 

impasses, a conflitos agudos, mas circunscritos a uma parte da organização ou a lutas ligeiras, 

embora de expansão generalizada.  

Destaque-se a postura proativa dessas companhias de participarem da formulação de uma 

orientação. Elas participaram ativamente da formulação das políticas, pois sabiam que seriam 

impactadas. Para a empresa ABC ao final desse processo foi criado um modelo que não gerou 

grandes estragos. 

A CCR relata que foi, muitas vezes, a pioneira na definição de alguns procedimentos, que não 

havia nenhum benchmarking. Para ela, seria muito mais simples copiar uma solução já 

desenvolvida. 

A empresa ABC teve a preocupação de analisar as demonstrações contábeis de seus pares 

após a primeira adoção. Mas lamenta que muitas companhias elaboraram suas demonstrações 

por procedimentos menos trabalhosos, principalmente na questão do valor de indenização do 

ativo ao final do período de concessão, e não tiveram a preocupação de espelharem a 

realidade econômica.  

O BNDES aponta que é uma instituição com características muito peculiares e não possuía 

exemplos, nem parceiros, para ajudar no projeto. As normas por serem baseadas em 

princípios não tinham modelos estabelecidos e tudo precisou ser criado pela organização. Um 

grande benefício foi que as exceções em relações a antigas regras contábeis desapareceram. 
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Todas essas transformações podem afetar diversos elementos nas organizações, tais como, 

pessoas, estruturas, comportamentos, tecnologia. Existem diversos estudos de mudanças 

organizacionais que identificam os elementos de mudanças organizacionais. O Quadro 6 

seleciona alguns desses estudos: 

Quadro 6 – Estudos de Mudanças Organizacionais 

Autores Elementos de mudanças organizacionais 

Basil e Cook (1974) 
Estrutura, tecnologia, comportamento social e 
instituições. 

(Shirley, 1974) 
Estratégia, tecnologia, estrutura, comportamento 
e programa. 

Mintzberg & Westley (1992, 
p.40-41) 

Cultura, estrutura, sistemas e pessoas. 

Stoner e Freeman (1995, p. 
305) 

Estrutura, tecnologia e pessoas. 

Whittington et al. (1999) Estruturas, processos e fronteiras. 

Daft (2003, p. 330)  
Tecnologia, produtos e serviços, estratégia e 
estrutura, cultura. 

Wood (2004, p. 23) 
Tecnologia, comportamento social, instituições 
e estruturas. 

Oliveira (2005, p. 448) Crenças, atitudes, valores e estruturas. 

Fontana e Neto (2006)  Estrutura, cognição e comportamento. 

Fonte: Autora deste trabalho. 

Para esta tese foram analisados os elementos de mudanças segundo Mintzberg & Westley 

(1992, p.40-41). As consequenciais organizacionais, oriundas do processo de implementação 

dos novos pronunciamentos contábeis, foram analisadas em relação aos seus impactos na 

cultura, estrutura, sistemas e pessoas. 

4.4.2 Elementos de mudanças organizacionais 

Para poder identificar os elementos de mudanças organizacionais serão confrontados os 

achados entre as três empresas analisadas: CCR, ABC e BNDES. As mudanças encontradas 

podem ter ocorrido em diferentes níveis de intensidade nas instituições.  

De acordo com o Quadro 01 divulgado anteriormente, elaborado por Mintzberg & Westley, 

p.40-41, 1992, os elementos de mudanças organizacionais são divididos em mudanças de 
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estado (cultura, estrutura, sistemas e pessoas) e mudanças na estratégia e direção (visão, 

posição, programas e instalações). Nesta tese foram encontradas mudanças em estado. Não foi 

possível fazer uma análise de mudanças estratégicas e em direcionamentos. 

4.4.2.1 Mudanças na cultura 

Para Mintzberg & Westley (1992, p.40-41) mudanças podem ocorrer em um nível mais 

conceitual e amplo e dessa forma as organizações podem alterar sua cultura e visão 

estratégica. Daft (2003, p. 330) também considera a cultura com um dos elementos de 

mudança. 

Quando uma empresa possui uma intenção de alterar sua cultura ela necessita mudar também 

os níveis mais baixos como sistemas, programas, pessoas, estruturas. Não é possível mudar o 

pensamento sem mudar a ação. (MINTZBERG; WESTLEY,1992, p.40-41) 

Com base no estudo de caso múltiplo realizado não foi possível constatar que a 

implementação de normas contábeis internacionais tenha afetado de forma direta a rede de 

concepções, normas, comportamentos e valores dessas organizações. 

Não foi possível afirmar que os pressupostos básicos que as organizações desenvolveram para 

lidar com seus problemas, sua maneira de perceber, pensar e sentir foram alteradas com o 

processo de convergência contábil. 

A pesquisadora não foi com esse protocolo. Sua estratégia de pesquisa, técnicas de coleta de 

dados, não permitiram avaliar, em profundidade, a mudança cultural, caso tenha ocorrido, 

provocada com a implementação do IFRS. 

Na Empresa ABC, por exemplo, a implementação do IFRS não alterou de forma relevante 

suas rotinas, foi somente necessário mais documentação e suporte. No BNDES algumas áreas 

precisaram gastar mais horas de trabalho para mensurarem algumas informações. 

Schein (2007, p.31) considera que existem três níveis de cultura: artefatos, valores casados e 

certezas básicas fundamentais. Os artefatos podem referir-se as estruturas empresariais que 

foram alteradas pelo movimento de convergência ao promoverem uma maior interação da 

área contábil com outras áreas da organização e alterarem as estruturas de poder.  
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Os executivos da CCR querem entender muito mais o que está acontecendo na contabilidade 

do que antes. A empresa criou um comitê com profissionais de diversas áreas para discutir 

questões de IFRS. 

Para Fleury e Fischer (1996, p.67), as relações sociais e de poder estão profundamente 

imbricadas com a cultura organizacional. Tais implicações serão analisadas na seção referente 

a alterações nos elementos de estrutura. 

O relacionamento, segundo Oliveira (2005, p. 451), pode ser considerado um elemento de 

mudança. Mudanças no relacionamento com clientes, investidores e conselho de 

administração foram sentidas nas organizações. 

De certa forma, a maneira de pensar e agir das pessoas diretamente envolvida com as IFRSs 

podem ter sido alteradas, provocando uma alteração nos pressupostos inconscientes citados 

por Schein (1986 apud Fleury, 1989). Na seção que explica as alterações nas pessoas 

evidenciaram-se as alterações no perfil profissional dos contadores, por exemplo. 

Drucker (1991) considera que é difícil alterar a cultura, que ela é algo singularmente 

persistente. O processo de convergência contábil iniciou-se em 2005 com a criação do CPC e 

muitas mudanças ainda estão ocorrendo nas organizações. Para Kotter (1997, p.156-157), 

uma mudança cultural ocorre no final de uma transformação e não no começo.  

É preciso um grande trabalho para que os novos números sejam incorporados no dia a dia das 

organizações. No BNDES, por exemplo, a cultura de que o número em IFRS representa de 

forma mais adequada à realidade da instituição, ainda, não está, totalmente, difundida. É 

preciso, ainda, um trabalho de mudanças culturais para que essas informações sejam 

incorporadas no modelo de gestão da organização. Muitas vezes, o número em IFRS é 

calculado, apenas, para entregar para a contabilidade. 

4.4.2.2 Mudanças na estrutura 

Basil e Cook (1974), Shirley (1974), Mintzberg & Westley (1992), Stoner e Freeman (1995), 

Whittington et al. (1999), Daft (2003), Wood (2004), Oliveira (2005 ), Fontana e Neto 

(2006), consideram que mudanças organizacionais podem alterar as estruturas empresariais. 
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Uma mudança estrutural visível com o processo de implementação do IFRS foi a maior 

integração entre as áreas. A empresa precisou entender muito mais de contabilidade e o 

contador precisou entender e se relacionar mais significativamente com as outras áreas 

organizacionais. Foi necessária uma ampliação do entendimento do negócio e de assuntos não 

diretamente relacionado com contabilidade. 

Há, dessa forma, uma reconfiguração das relações entre as diversas áreas de uma organização. 

O projeto IFRS altera níveis de alçadas e de processos decisórios. Para a tomada de algumas 

decisões estratégicas é necessário subsídios contábeis. Além disso, todas as decisões da 

empresa são refletidas nos relatórios contábeis. Isso pode alterar o relacionamento da empresa 

com diferentes públicos. 

Há modificações sentidas nas duas esferas citadas por Oliveira (2006). Constatam-se 

alterações nas estruturas formais como o redesenho do organograma, criações de comitês de 

governança e de IFRS, e implicações informais mudando as relações de poder previamente 

estabelecidas. 

Alterações na estrutura de poder podem ser sentidas, pois com o movimento de convergência 

contábil altera-se o prestígio do profissional que passa a ter uma maior proximidade com o 

conselho de administração. O contador passa a ter uma função de realizar consultorias 

financeiras dentro da empresa, demonstrando o impacto contábil das decisões estratégicas.  

A área contábil aproxima-se mais do departamento de relações com investidores, pois esse 

stakeholder se sente fortemente impactado com as alterações contábeis e precisa se 

aprofundar no conhecimento das mudanças.  

O IFRS exige profundas transformações no processo contábil de reconhecimento, mensuração 

e evidenciação com o objetivo de melhor refletir a realidade econômica da instituição. Mas a 

exigência de mais informações pode provocar um desgaste no relacionamento com alguns 

agentes. No caso do BNDES, o relacionamento com os clientes foi desgastado em virtude de 

maiores exigências de procedimentos. 
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4.4.2.2.1 Integração das áreas e melhor conhecimento da organização 

Os entrevistados acreditam que com o IFRS a área contábil precisou ampliar seu 

relacionamento com outras áreas, fornecedoras de informações para a confecção de 

demonstrações contábeis. O contador precisou conhecer de forma mais profunda finanças, e 

foi necessário utilizar informações gerenciais. 

No BNDES, todas as novas políticas contábeis precisaram ser validadas em comitês 

específicos. Essa estrutura de governança corporativa criada estimulou a participação de todas 

as áreas envolvidas. Ficava claro, na instituição, que o IFRS não era um problema exclusivo 

da contabilidade. Note-se, portanto, que nessa estrutura descentralizada quase toda a 

corporação com impactada na implementação de novas normas contábeis. 

Com o IFRS, a contabilidade precisou entender muito mais do negócio da empresa e as áreas 

de negócio passaram a entender os impactos contábeis de suas ações. A interação entre área 

de negócios e contabilidade intensificou-se muito com o IFRS. Isso reforça a citação presente 

no Manual de Contabilidade Societária (2010, p.22) que contabilidade passa a ser da empresa, 

não só do Contador. Note-se, dessa forma, uma maior aproximação das áreas da companhia. 

Para Galbraith, et al. (2002), o trabalho realiza-se por meio de ligações interpessoais e 

interfuncionais. 

As unidades de negócio, concessionárias da CCR, tiveram, ao final do projeto IFRS, que 

aprender a utilizar as novas adaptações no sistema SAP, além de entender os novos conceitos 

envolvidos. Um comitê de IFRS foi criado na CCR com profissionais de diversas áreas, 

inclusive o presidente da área de Engelog, área de engenharia, e o presidente do centro de 

serviços compartilhados. Uma vez por mês esse comitê se reúne para discutir questões do 

IFRS e garantir a adequação dos números gerados. 

Com a implementação do IFRS foram criados mecanismos de governança corporativa para 

validação dos novos procedimentos contábeis, estabelecidos comitês de alçadas para 

aprovação das políticas e criados comitês de discussão. De acordo com Oliveira e Kovacs 

(2006) as estruturas possuem um caráter transitório, dessa forma, não é possível saber por 

quanto tempo essas estruturas ficarão em vigor. Pode ser que à medida que o assunto for se 

amadurecendo algumas estruturas deixem de fazer sentido. 
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O contador do grupo CCR relata que sofreu muito para entender e aceitar as novas 

concepções. Foi necessário muito preparo para entender questões como marcação a mercado, 

modelos de precificação, valuation.  

Para cada concessionária do Grupo CCR são analisadas questões como alavancagem, 

financiamento, dividendo, ágio, deságio. São feitos diversos panoramas desses novos 

negócios, até o seu último dia. Todas essas análises são feitas com os novos procedimentos 

contábeis. A provisão de manutenção exigida pelo IFRIC 12 trouxe a questão do 

planejamento de engenharia para dentro da contabilidade da CCR. 

O IFRS trouxe para a empresa ABC e Grupo CCR melhorias de processos nas áreas e ganhos 

de produtividade. Foi necessário conhecer mais os processos da empresa para formularem as 

novas políticas contábeis. O BNDES considerou tal fato um dos principais desafios, pois não 

havia segurança em mudar os números contábeis.  

Muitos autores como Handy (1997), Neto e Filho (2000, p. 143), Fleury e Fischer (1996, 

p.147), Motta (2001, p. 118) consideram que mudanças podem afetar a estrutura de poder nas 

organizações. No estudo de caso múltiplo, contatou-se que o contador passou a se relacionar 

de forma mais intensa com o conselho de administração e com a área de relações com 

investidores e conduzir consultorias financeiras. Tais fatos podem provocar alterações nas 

relações de poder. 

4.4.2.2.2 Envolvimento do conselho de administração 

O momento de mudança é o momento de ruptura, de transformação, de criação, o que envolve 

sempre risco, principalmente o risco das alterações nas relações de poder. (Fleury, 1989) 

Para Handy (1997), o poder vem das relações nas empresas. Com a implementação do IFRS 

notou-se, nas três companhias analisadas, uma maior relação da área contábil com o conselho 

de administração. Neto e Filho (2000) consideram que a função da estrutura não está, 

somente, na designação do poder, mas, sim, nas suas relações. 

O conselho de administração, da empresa ABC, criou o comitê de IFRS para aprovar as 

premissas de IFRS. Houve apresentações mensais ao longo de 2009 com simulações de 
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números. Um lado positivo do projeto IFRS da empresa ABC foi expor mais as questões 

contábeis para o conselho de administração que precisou entender mais de contabilidade. 

Ter uma sólida estrutura de governança ajudou as companhias durante esse processo de 

convergência contábil. As novas políticas contábeis eram aprovadas em diversos comitês 

internos no BNDES. Essa estrutura de governança possibilitou a efetiva aplicação das 

políticas nas diversas áreas da companhia e estimulou a participação de diversas áreas. O 

comprometimento com as mudanças da contabilidade internacional começou com os cargos 

mais altos da instituição, ou seja, as alterações vieram “de cima para baixo”. 

Na CCR, a situação é a mesma. Os novos procedimentos contábeis são discutidos com 

diretores e conselheiros do grupo. Depois disso, eles entram em vigor nas diversas áreas. Na 

empresa ABC, a importância do peso de suas políticas de governança facilitou a renegociação 

dos covenants com as instituições financeiras.  

A questão do empowerment é vista por Gibson (2006, p.481-482), como algo fundamental 

para um bom programa de mudança. Para Neto e Filho (2000, p. 144), sem o 

comprometimento da gerência as estratégias para a implantação de inovações não se 

consolidam. 

4.4.2.2.3 Maior proximidade no relacionamento com investidores  

Outra mudança que afetou as estruturas de poder nas organizações foi a maior relação da área 

contábil com os investidores. A área de RI recebeu vários questionamentos dos acionistas, 

principalmente, devido a mudanças na base de cálculo de dividendos. 

Os investidores da empresa ABC passaram a entender mais sobre os procedimentos contábeis 

e o impacto dessa contabilidade internacional no resultado da organização. Eles consideram 

importante manter os valores de ativos e passivos regulatórios, pois facilita as projeções e 

elimina possíveis distorções na análise financeira da Companhia. 

Todavia, a empresa ABC acredita que deveria discutir questões mais agregadoras com o 

mercado e não contabilizações. Mesmo assim, a empresa ABC considera que o IFRS ajuda o 

analista a melhor entender a empresa e gera comparabilidade. As demonstrações contábeis 

conseguem uma maior aproximação do conceito de geração de fluxo de caixa. 
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No Grupo CCR, os impactos com o IFRIC 12 foram tão expressivos que o assunto precisou 

ser esclarecido no Press Release de 2010. O documento disponibilizado aos investidores 

apresentava conceitos e exemplos para facilitar o entendimento. 

A área de Controladoria da CCR precisou explicar as mudanças de procedimentos contábeis 

para a área de Relações com Investidores, para capacitá-los a explicar a nova forma de 

apresentação das demonstrações financeiras da empresa ao mercado, em geral. 

4.4.2.2.4 Condução de consultorias financeiras 

Hoje, a área que foi responsável pela realização do projeto IFRS, no BNDES, fornece 

consultorias para outras áreas da organização sobre os impactos contábeis de uma 

determinada transação. Para realizar uma nova aquisição, a área contábil é chamada para 

opinar, por exemplo, sobre a questão do ágio. A estrutura de poder é alterada e o contador 

passa a ser um profissional com maior prestígio nas organizações. 

Sempre que há uma ideia da alta administração do Grupo CCR de adquirir um novo negócio, 

a área de controladoria é chamada para atuar no processo de precificação. O processo de 

modelagem da área foi alterado depois da convergência contábil. A controladoria apoia a 

organização nas modelagens econômicas, financeiras e tributárias. 

Hoje, há uma alta demanda de apoio a decisões estratégicas do grupo CCR. As ideias são 

discutidas com as unidades de negócios para avaliar o impacto contábil. 

4.4.2.2.5 Desgaste no relacionamento com clientes 

O BNDES precisou criar, nas empresas que têm participações societária, mecanismos de 

governança corporativa, pois muitas dessas empresas tinham estrutura familiar. Foi necessário 

entender a parte contábil delas e dar consultorias.  

Um projeto forçado de mudança organizacional pode vir a desestabilizar um grupo. 

(FREITAS, 1991, p. 120). Foi relatado que é muito difícil convencer essas empresas sobre a 

necessidade de contabilidade e auditoria. As exigências da norma levaram a um elevado grau 

de desgaste entre o BNDES e o empresário. 
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Essa situação demonstra uma consequência negativa de mudanças nas estruturas e relações de 

poder. Para Motta (2001, p. 118), mudar a estrutura é afetar, substancialmente, as condições 

facilitadoras ou inibidoras do acesso de grupos e pessoas. 

4.4.2.3 Mudanças em sistemas 

Com a implementação do IFRS as empresas tiveram que realizar diversas alterações em seus 

sistemas contábeis. O SAP foi a ferramenta escolhida para isso. Além disso, muitas 

informações que antes eram usadas somente para fins gerenciais passam a serem utilizadas 

pelos sistemas contábeis na confecção das novas demonstrações. Uma consequência dessa 

nova confecção foi à quebra de alguns covenants. 

4.4.2.3.1 Mudanças em sistema de informação (SAP) 

Mudanças tecnológicas são elementos de mudanças de acordo com classificação de Basil e 

Cook (1974), Shirley (1974), Mintzberg & Westley (1992, p.40-41), Stoner e Freeman (1995, 

p. 305), Daft (2003, p. 330), Wood (2004, p. 23).  

Existem trabalhos acadêmicos ressaltando que o movimento de convergência contábil requer 

drásticas alterações em sistemas. (COPE; CLARK, 2003; GANNON, 2008; MARSHALL, 

2010; CHANG et al., 2011; LEVY, 2011). 

Os sistemas de informação têm se tornado um componente crítico do planejamento 

estratégico e da vantagem competitiva das organizações Albertin (1995, p. 61, apud 

ANDRADE; FALK, p.3, 2001). Para todas as empresas pesquisadas, o SAP foi escolhido 

como a ferramenta sistêmica para as informações em IFRS. 

Há um grupo de empresas que se reúne, periodicamente, para analisar questões de serviços 

compartilhados. Há um consenso desse grupo de que o SAP é a melhor ferramenta para 

requerimentos contábeis e fiscais. 

Alterações em sistemas podem ser atividades desafiadoras por demandarem grande e 

profundo conhecimento do universo em que serão aplicadas e adaptação da organização no 

sentido de permitir os fluxos de informações desejados. (FIORIN; PERIOTTO, 2004) 
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As organizações definiram procedimentos alternativos, muitas vezes em planilhas de Excel, 

para atender ao prazo do cumprimento das novas normas contábeis, até que o projeto SAP 

fosse concluído. Na empresa ABC, o levantamento dos ajustes para a data de transição 

precisou ser feita em Excel. Foi preciso calcular, por exemplo, a depreciação de mais de 

500.000 itens do imobilizado que passaram a ser intangíveis. No BNDES, não valia a pena 

alterar o sistema atual e foi necessário definir um processo alternativo até a implementação do 

SAP. 

No BNDES, um grande desafio do projeto IFRS, do ponto de vista de TI, foi conseguir 

entender todos os sistemas de origens e conversar com os especialistas em cada um deles, 

pois as alterações precisavam ocorrer na origem. Os sistemas de informação possuem o 

potencial de interferir em vários aspectos da organização (ANDRADE; FALK, 2001). 

Dessa forma, para que as mudanças fossem implementadas necessitava-se de um incentivo da 

alta administração para que todas as áreas pudessem contribuir para o processo de mudança. 

Para Junior et al., (2005), o comprometimento da alta administração é fundamental para que 

as mudanças ocorram. 

No BNDES, todos os sistemas de origem fornecem informações que são utilizadas na 

elaboração das demonstrações contábeis. As mudanças no IFRS ao alterarem os sistemas de 

origens realçam a afirmação de Riccio (2001) de que os sistemas integrados alteram a função 

da contabilidade, reforçando seu papel de centro de controle do sistema, permitindo a 

distribuição do conhecimento e da informação. 

A área de TI do BNDES participou de todos os grupos de trabalho para fornecer consultorias 

de informações sobre o que colocar no sistema. Dois ou quatro funcionários da área 

participaram ativamente para a avaliação do sistema de informação e posterior 

implementação. Foi preciso fazer diversos estudos para ver se os sistemas existentes atendiam 

aos requerimentos da norma. 

A CCR, por exemplo, já possui todas as suas informações dentro do SAP. Isso facilitou o 

trabalho de diversas áreas da organização, como a de orçamento. Todos os números estão no 

SAP. Se o sistema não fosse bom certamente teríamos muito mais trabalho. 
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Já o grande desafio para a empresa ABC foi tratar de diferentes versões (regulatória, fiscal, 

gerencial, societária) para uma única empresa. Na empresa ABC foi feito um up-grade de 

versão do SAP juntamente com as mudanças em IFRS. O conhecimento dos processos 

empresariais é fundamental para auxiliar na implementação do sistema (FONTANA; NETO, 

2006) 

A equipe de TI da CCR foi duas vezes aos EUA em congressos da SAP para entender as 

soluções para o IFRS. O Grupo CCR precisou desenvolver um módulo no SAP para 

capitalizar os custos dos empréstimos, uma vez que não havia no mercado algo pronto. A 

instituição antecipou a implementação de muitas questões contábeis nem mesmo feitas em 

empresas europeias. 

A instituição considera que os modelos internos desenvolvidos do SAP trarão uma boa visão 

do negócio dentro do sistema. Mas ela acredita que é preciso rever os critérios adotados 

constantemente. É preciso sempre verificar se as premissas utilizadas pela empresa para 

definir os critérios ainda estão em vigor. 

As empresas tiveram que desenvolver treinamentos para aprenderem a lidar com as alterações 

em sistemas. As unidades de negócio, concessionárias da CCR, tiveram, ao final do projeto, 

que aprender a utilizar as novas adaptações no sistema SAP, com informações em IFRS, além 

de entender os novos conceitos envolvidos. 

4.4.2.3.2 Uso de informações gerenciais 

Com o IFRS muitas informações que antes eram utilizadas, somente, para fins gerenciais, são 

divulgadas ou servem de fonte de informação para a contabilidade societária. Essas 

informações gerenciais alimentam os sistemas que elaboram as novas demonstrações 

contábeis. 

No Grupo CCR, por exemplo, informações gerenciais sobre projeções de fluxo de caixa para 

cada contrato de concessão são utilizadas pela organização para realizar o teste de 

impairment. Ainda é possível citar que as informações segregadas, já existentes, de cada 

concessionária, são utilizadas para a realização do quadro de informações por segmento. A 

amortização pela curva de tráfego já era utilizada para a realização de orçamentos e, agora, 

passa a ser divulgada para fins societários. 
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Alguns procedimentos obrigatórios pelo IFRS foram incorporados no dia a dia das 

organizações e, agora, são utilizados para a tomada de decisão pela gerência. No BNDES, por 

exemplo, o cálculo do valor justo trimestral contribuiu para melhor acompanhar os ativos da 

organização. 

Entretanto, foi analisado que algumas novidades trazidas com a implementação das normas 

contábeis internacionais não foram aceitas, de forma generalizada, pelas companhias. A 

empresa ABC foi contrária ao não reconhecimento de ativos e passivos regulatórios, 

conforme determinado pelo IFRS, mas se utiliza dessa informação em seus relatórios 

gerenciais.  

4.4.2.3.3 Mudanças em covenants 

Alterações na forma de reconhecimento e divulgação dos eventos econômicos alteraram, 

muitas vezes, a estrutura, formato e importância das contas das demonstrações contábeis. 

Uma possível consequência desse fato é a quebra de cláusulas contratuais estabelecidas na 

concessão de empréstimos nas organizações. 

A área financeira das companhias precisou entender melhor os impactos do IFRS nas 

demonstrações contábeis consolidadas para verificar a necessidade de renegociar alguns 

covenants. 

A ABC tem várias empresas e foram alteradas, com o IFRS, as regras de participação e 

consolidação. Com isso, mudou a alavancagem do grupo e alguns covenants precisaram ser 

renegociados. A negociação com os bancos foi complicada, uma vez que muitos não 

entendiam os novos procedimentos contábeis.  

Foi preciso conversar com os credores da empresa ABC para ver se os indicadores de 

alavancagem seriam calculados em função das demonstrações contábeis em IFRS (nesse caso, 

deveria haver uma mudança de régua) ou se usaria uma demonstração gerencial (retirando os 

novos ajustes). 

As novas captações foram feitas com ajustes nos covenants. Dessa forma, os credores também 

precisaram conhecer as mudanças contábeis para entender que as mudanças nos covenants 

eram devidas a novas formas de mensuração e reconhecimento.  
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Embora houvesse um grande trabalho de renegociação de covenants, a rotina da área de 

mercado de capitais não foi alterada de forma relevante, somente mais documentação e 

suporte. A marcação a mercado na empresa já era realizada. Mas algumas dívidas precisaram 

ser contabilizadas de forma diferente, gerando mais discussões e argumentações. 

No Grupo CCR, as novas práticas contábeis não afetaram os covenants da empresa. Não 

houve nenhuma reunião com credores para alinhamento sobre os novos procedimentos 

contábeis. No BNDES, tal assunto não foi comentado pelos entrevistados. 

4.4.2.4 Mudanças nas pessoas 

Basil e Cook (1974), Shirley (1974), Mintzberg & Westley (1992, p.40-41), Stoner e Freeman 

(1995, p. 305), Fontana e Neto (2006) consideram que mudanças organizacionais alteram as 

pessoas e seus comportamentos. A implementação do processo de convergência contábil 

alterou o perfil profissional e ocasionou uma maior necessidade de treinamentos. 

4.4.2.4.1 Mudança no perfil profissional 

Foi possível constatar diversas mudanças nas empresas analisadas em relação ao novo perfil 

profissional. Os contadores precisaram entender mais das outras áreas e profissionais de 

outras áreas passaram a conhecer mais sobre contabilidade. 

Segundo o BNDES, conseguiu-se com o projeto IFRS uma maior interação da área contábil 

com as áreas institucionais. As áreas institucionais entenderam melhor as implicações 

contábeis de seus procedimentos e a área contábil conheceu melhor as operações e os 

negócios do banco. 

O grande desafio de um processo de mudança não é a mudança tecnológica, mas mudar as 

pessoas e a cultura organizacional Herzog, (1991apud WOOD, 1992). 

Na empresa ABC, a área de novos negócios precisou conhecer a norma de combinações de 

negócios para entender o impacto do ágio. A área financeira precisou saber se a adoção ao 

IFRS afetaria algum covenant. 

A área de engenharia da CCR precisou entender mais sobre os novos procedimentos 

contábeis. 35% dos trainees contratados pela empresa eram engenheiros civis recém-
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formados responsáveis por elaborarem um projeto sobre a mudança no perfil do engenheiro 

diante do novo cenário contábil. 

Com as mudanças contábeis, os engenheiros da CCR passaram a perceber que se a companhia 

gastar a mais do planejado há um impacto direto no resultado, dependendo da classe do 

investimento. Isso envolveu uma mudança na atividade de planejamento da área de 

engenharia. Foi exigido que os engenheiros se tornassem mais estratégicos, planejados e com 

um espírito empreendedor. 

Os trainees destacaram as principais mudanças na área de engenharia provocadas pela 

implementação do IFRIC 12: precisão dos valores planejados e realizados por classe de 

investimento, planejamento contínuo, maior controle na solicitação de estudos e demandas 

extras, otimização da gestão integrada dos investimentos, análise crítica na fase de orçamento 

e “novo” balizador de contratações. 

A mudança no perfil do engenheiro apresentada pelo Grupo CCR relaciona-se com a 

explicação de Daft (2003, p. 344) que mudanças na estratégia, na estrutura, nas tecnologias e 

nos produtos não acontecem por si mesmas e as que acontecem em cada uma dessas áreas 

envolvem, também, mudanças nas pessoas. 

O comportamento grupal pode ser impactado com o processo de mudança. (SHIRLEY, 1976). 

Com a necessidade de se ter um planejamento mais próximo do realizado, exigiu-se que as 

pessoas envolvidas no negócio tenham visão do processo com um todo, antecipando 

problemas e refinando as informações. Os engenheiros precisam assumir postura mais ativa, 

responsável pela gestão de investimentos e não só acompanhá-los.  

No BNDES, a área de mercado de capitais, por exemplo, foi, fortemente, impactada com o 

projeto IFRS. O BNDES faz operações de renda variável por meio de participação acionária, 

debêntures conversíveis, fundos. Essa área precisou calcular valor justo das participações 

acionárias e debêntures conversíveis, precificar derivativos embutidos, fazer teste de 

impairment das participações societárias. 
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Houve, também, uma mudança no perfil do profissional contábil. O IFRS não eliminou 

nenhum procedimento, só aumentou. Na CCR foi necessário incluir novas definições, novos 

critérios e novas formas de analisar o negócio. 

Para Shirley (1976), mudanças organizacionais podem impactar o indivíduo. As pessoas são 

agente de mudanças e precisam ter a possibilidade de viver plenamente seu papel de ator 

(SILVA;VERGARA, 2003). O contador da CCR fornece um depoimento relatando essa 

mudança: 

“Tenho 37 anos de profissão e sofri muito para entender e aceitar novas concepções. 

Algumas mudanças me chocam muito. Preciso de muito preparo para entender questões 

como marcação a mercado, modelos de precificação, valuation. Meu maior desafio foi 

aprender outros conhecimentos, não ligados, diretamente, à contabilidade.” 

As constantes mudanças organizacionais geram muitos desafios à capacidade de reação das 

pessoas, uma vez que exigem um processo de adaptação constante. (NICKEL; COSER, 2007) 

Também foi constatado que o prestígio do profissional contábil aumentou. Há dessa forma, 

uma alteração na estrutura de poder das organizações à medida que o contador é chamado em 

reuniões para fornecer informações estratégicas, aproximando-se do conselho de 

administração e dos investidores. 

Em mudanças organizacionais há alterações do indivíduo com a organização (SILVA; 

VERGARA, 2003). Hoje, os executivos da CCR querem entender muito mais o que está 

acontecendo na contabilidade do que antes. Entender com muita antecedência o impacto 

contábil das decisões estratégicas do grupo. 

O grupo responsável pelo projeto de IFRS na ABC passa, também, a dar consultorias 

estratégicas para a empresa. Tal grupo é chamado nas decisões importantes para analisar os 

impactos contábeis. Uma das reuniões chamadas foi sobre a parceria da ABC com uma 

empresa de energia renovável. 

Para a ABC um lado positivo foi expor mais as questões contábeis para o conselho de 

administração que precisou entender mais de contabilidade. 
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A equipe contábil dedicada ao projeto no BNDES precisou conhecer muito os negócios e as 

operações do banco. Agora, essa equipe é chamada para dar consultorias. Em algumas 

ocasiões, nas quais o banco deseja fazer uma determinada operação, a gerência de IFRS é 

chamada para desenvolver modelos para avaliar o impacto contábil dessa operação.  

4.4.2.4.2 Realização de treinamentos 

De acordo com Gannon (2008, p.5-6), uma importante fase na condução do processo de 

mudança é a realização de treinamentos entre as áreas e aos agentes externos de uma 

organização. Além de um processo de formação e aprendizagem interno, o autor destaca a 

necessidade de ampliar a comunicação com os stakeholders. 

O BNDES realizou treinamento para mais de 140 funcionários além de outros movimentos de 

aperfeiçoamento. A participação da alta administração foi fundamental para que isso 

ocorresse. Aumentou a interação desse profissional com altos executivos da instituição. 

O movimento de convergência contábil representa uma nova etapa no processo de evolução 

da contabilidade valorizando a profissão, aumentando as responsabilidades do profissional, 

além de assegurar transparência e confiabilidade às práticas contábeis. (GUIMARÃES; 

PAULÚCIO, 2011). 

Na empresa ABC, foi feito um treinamento, em dezembro de 2009, de grande aceitação pela 

empresa sobre as mudanças e dois treinamentos específicos, em 2011. Os treinamentos foram 

para a área operacional, executivos e conselho fiscal. 

No Grupo CCR, foi feito processo de capacitação e discussões internas, com a ajuda da 

empresa de consultoria, durante o mês de maio de 2010, sobre os pronunciamentos aprovados 

até 2009. 

Um grupo de trabalho de 20 pessoas criado na CCR tinha como objetivo nivelar os 

funcionários da empresa sobre o IFRS, uniformizando conhecimentos, e discutir questões de 

ordem prática sobre o que e como fazer para implementar as novas normas. 

A instituição considera que o nível de formação do profissional contábil não acompanhou a 

complexidade das mudanças. E que os treinamentos internos foram necessários para suprirem 
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o problema de qualificação. Marion (2005) ressalta que a profissão contábil está passando por 

um momento de transição e que o colaborador deve estar em constante evolução apresentando 

atributos importantes para o exercício da profissão. 

De acordo com pesquisa de Guimarães e Paulúcio (2011), faz-se necessária a capacitação 

desses profissionais no que se refere à prática, para uma atuação segura e condizente com as 

exigências do mercado. 

De acordo com conversa por email, em 12 de novembro de 2012, com o headhunter da área 

contábil/financeira da Michael Page, Felipe Aron, sobre o IFRS, houve uma mudança bem 

considerável no recrutamento e na atuação dos profissionais da área contábil. Existe, hoje, 

uma figura mais estratégica na contabilidade, pois foi necessário se organizar de forma mais 

padronizada com as modificações da Lei nº 11.638/2007. Tais modificações fizeram com que 

os profissionais se atualizassem, e os que fizeram isso primeiro levaram vantagens na troca de 

emprego. Um dado importante é que o profissional que conhece IFRS e inglês ganha em 

média 15 a 20% a mais do que o mesmo profissional que não tem esse conhecimento. 

Houve um problema nacional de qualificação para atender às mudanças. Jundiaí, cidade do 

Estado de São Paulo onde ficam muitas operações da CCR, é uma região de pleno emprego. 

A empresa considera que é difícil conquistar profissionais de bom nível. Foi necessário 

desenvolver internamente esse profissional. Foram identificados, dentro da equipe contábil, 

profissionais capazes de entenderem os novos processos para passarem por programa de 

qualificações. Esses profissionais passaram a trabalhar com a contabilidade societária. 

Em todas as empresas foram feitas poucas contratações. Dentro da equipe de contabilidade da 

CCR foram escolhidos alguns profissionais para passarem por um processo de treinamento. 

Como um projeto de disseminação, os trainees de engenharia do grupo fizeram apresentações 

para várias áreas da CCR sobre a mudança no perfil do engenheiro diante da implementação 

do IFRIC 12. 
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4.4.2.5 Elementos não alterados 

Não foram consideradas mudanças organizacionais encontradas neste estudo de caso múltiplo 

alterações no custo de capital e remuneração variável. 

4.4.2.5.1 Estabilidade no custo de capital 

Diferentemente do que foi apontado no estudo de Hail et al. (2010, p.386-388), não houve 

mudanças no custo de capital da ABC. CCR e BNDES não comentaram sobre o tema. 

De acordo com entrevistados da empresa ABC, não é possível visualizar em uma única 

empresa, e no curto prazo, se a adoção do IFRS contribuiu para a redução do custo de capital. 

Vai demorar muito tempo para sentir esse efeito e isso só poderá ser visto em um conjunto de 

empresas de um mesmo setor. 

4.4.2.5.2 Remuneração variável inalterada 

A empresa ABC e CCR relataram que com a implementação do IFRS não ocorreram 

alterações na forma de remuneração variável. Para a CCR isso não ocorreu, pois a empresa 

apresenta com um modelo muito equilibrado, multidimensional. Esse assunto não foi 

comentado pelo BNDES. 

Na empresa ABC, a visão em IFRS é importante para o cálculo dos dividendos e a visão 

gerencial é útil para saber a performance da administração. Dessa forma, os bônus são 

calculados por meio da contabilidade gerencial e não houve mudanças na remuneração 

variável.  

O orçamento é realizado nas duas versões (IFRS e gerencial). Dessa forma, a área de 

planejamento e controle precisou, a partir do IFRS, fazer o reporting gerencial para 

executivos e acionistas com duas visões diferentes: a em IFRS e a gerencial. Tratam-se de 

relatórios de análises comparativos entre realizado e orçado. 

Note-se que o movimento de convergência contábil trouxe para as organizações mudanças 

principalmente em suas estruturas, com alterações nas relações de poder. Os elementos de 

mudanças organizacionais encontrados nesta tese estão apresentados na Tabela 6, a seguir.  
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Tabela 6 – Elementos de mudanças organizacionais 

Cultura 

Com base no estudo de caso múltiplo realizado não foi possível constatar 
que a implementação de normas contábeis internacionais tenha afetado de 
forma direta a rede de concepções, normas, comportamentos e valores 
dessas organizações. 

Estrutura 

1. Integração das áreas e melhor conhecimento da organização  

2. Envolvimento do conselho de administração  

3. Maior proximidade no relacionamento com investidores  

4. Condução de consultorias financeiras 

5. Desgaste no relacionamento com clientes 

Sistemas 

6. Mudanças em sistema de informação (SAP) 

7. Uso de informações gerenciais 

8. Mudanças em covenants 

Pessoas 
9. Mudança no perfil profissional 

10. Realização de treinamentos 

Elementos não alterados 
11. Estabilidade no custo de capital 

12. Remuneração variável inalterada 

Fonte: Autora deste trabalho. 

A categorização dos dez elementos de mudanças organizacionais encontrados no estudo de 

caso nos quatro elementos de mudanças foi feita por uso de julgamento por parte da 

pesquisadora buscando identificar categorias que melhor se relacionavam. 

4.4.3 Desafios do processo de mudanças 

Um dos principais desafios referente ao processo de mudança encontrado na literatura é a 

resistência à mudança. Nesse estudo de caso múltiplo, notou-se que as resistências às 

mudanças aconteceram em diferentes intensidades nas três organizações analisadas.  

De acordo com Hernandez e Caldas (2001), a resistência é tanto individual quanto coletiva, ela 

varia de uma pessoa para outra, em função de muitos fatores situacionais e de percepção. 

O que muitas vezes se observa na voz dos indivíduos que experimentam mudanças em suas 

organizações são discursos carregados de emoção: “Dei minha vida por essa organização e 

agora é isso que recebo!”; “Essa empresa já foi um bom lugar para trabalhar”; “A vida toda 

nos fizeram vestir a camisa. Agora querem que a tiremos”. (SILVA; VERGARA, 2003) 

Para Cunha e Rego (2002, p.8), o desfecho da resistência à mudança depende, 

designadamente, dos interesses dos contendores, do seu poder relativo e das tácticas de jogo 

político que levam a cabo. 
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A ABC e o BNDES ainda encontram resistências às mudanças oriundas do processo de 

convergência contábil internacional. Alguns procedimentos contábeis foram muito 

trabalhosos para a empresa ABC, mas a informação gerada não foi útil para a instituição, de 

acordo com os depoimentos. Os entrevistados citam situações sobre cálculo do valor de 

indenização após prazo de concessão sobre o custo de reposição para mais de 600.000 itens 

do imobilizado, contabilização de aquisição reversa, registro de plano de pensão, baixa de 

ativos e passivos regulatórios. Esses foram procedimentos desnecessários e, muitas vezes, 

trabalhosos e que, na opinião dos executivos, não foram utilizados pelo mercado. 

Note-se, dessa forma, que tal resistência se refere, muitas vezes, a conflitos de percepção. 

Muitas pessoas tendem a valorizar antigas formas de representações. Essas supostas 

manifestações de resistência são, antes de tudo, manifestações de emoções, tais como: 

ansiedade; medo; angústia; raiva e nostalgia. A mudança organizacional é, essencialmente, 

algo que mobiliza as emoções dos indivíduos. (Ibid., 2003) 

Para a empresa ABC, um dos problemas do IFRS é que as regras criadas, muitas vezes, não 

são bem definidas, distorcendo os conceitos, criando dificuldades no entendimento, diferentes 

formas de interpretação e problemas de comparabilidade. Essa resistência pode dificultar, 

segundo Nickel e Coser (2007), o processo de adaptação das novas normas. 

A empresa ABC cita o exagero de informações a valor justo como um problema do IFRS. O 

IFRS tem muito exagero de Fair Value e o mercado tem muitas imperfeições. A volatilidade 

do resultado para o acionista ficou ruim. Muitos modelos matemáticos e muitas premissas 

foram consideradas como deficiências da contabilidade internacional. Sales e Silva (2007) 

consideram que as pessoas aceitem as mudanças, elas precisam conhecer exatamente as suas 

razões, a fim de que não se sintam ameaçadas e prejudicadas pela mudança.  

A principal queixa da ABC refere-se ao fato de o IFRS não permitir o reconhecimento de 

ativos e passivos regulatórios, para a empresa: “as demonstrações contábeis do setor elétrico 

não ficaram melhores com o IFRS, conforme afirmou Eliseu Martins. Elas ficaram muito 

piores”. 
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Note-se, nesse caso, que a resistência é um comportamento alardeado pelos detentores de poder e 

pelos agentes de mudança quando são desafiados em seus privilégios ou ações. (HERNANDEZ; 

CALDAS, 2001). 

Ela preferiu seguir as recomendações da auditoria para os ativos e passivos regulatórios e 

efetuar a baixa para não ter uma ressalva no balanço. A distorção da informação foi preferida 

em relação a um balanço com ressalva. 

Foram necessárias, na empresa ABC, muitas reuniões para convencer os auditores sobre 

alguns procedimentos. A instituição levou dois anos para convencê-los sobre a necessidade de 

capitalizar gastos com reposição de ativos intangíveis. 

A baixa de ativos e passivos regulatórios faz com que as demonstrações contábeis em IFRS, 

na opinião dos entrevistados, não refletissem a realidade econômica da instituição. 

Gerencialmente, esses números de ativos e passivos regulatórios ainda são usados.  

Para os entrevistados dessa empresa, o IFRS não afeta em nada o dia a dia da área regulatória. 

Todas as decisões gerenciais são baseadas em função do valor da tarifa regulatória, dessa 

forma, utiliza-se a contabilidade gerencial para a tomada de decisão. Além disso, há a 

contabilidade regulatória, regulada pela ANEEL. 

A empresa ABC, portanto, por não concordar com diversos procedimentos oriundos das 

normas internacionais, resiste às mudanças, as obedecendo somente para não obter uma 

demonstração contábil com ressalva. Ela não enxerga melhorias com essas informações para a 

tomada de decisão. 

No BNDES não há, ainda, a cultura de que o número IFRS representa melhor a realidade 

econômica da instituição. Segundo entrevistados, é preciso um árduo trabalho de mudanças 

culturais para que essas mudanças sejam incorporadas no modelo de gestão da organização.  

Muitas vezes, os números são gerados com o único intuito de serem enviados para a 

contabilidade. Os números em BRGAAP, ainda, são utilizados, gerencialmente, em muitos 

casos. As mudanças acontecem na percepção das pessoas sobre o ambiente. (ROSSETTO et 

al., 1996). Os números em IFRS ainda não foram percebidos na instituição como aquele que 

melhor espelha sua realidade.  
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O número da PDD, via procedimentos do IFRS, não é utilizado no dia a dia da instituição e 

serve, apenas, para ser enviado para a área contábil. O BNDES acredita que o modelo Basileia 

reflete melhor a realidade econômica, é mais conservador e protege melhor a instituição tanto 

do risco idiossincrático como sistêmico. Gerencialmente, a organização utiliza um modelo 

mais flexível, com hipóteses menos simplificadas. 

O BNDES precisou levar o ajuste a mercado de seus derivativos embutidos para o resultado. 

Mas a instituição acredita que esse procedimento não faz sentido, pois o lucro ou prejuízo não 

será realizado agora. O ajuste deveria ficar, segundo a organização, no patrimônio líquido.  

O BNDES considera que algumas informações refletem melhor a realidade econômica da 

instituição. As informações a valor justo ajudam melhor acompanhar os ativos da 

organização. Há, na área de mercado de capitais, uma percepção da melhoria do número 

gerado.  

O teste de impairment das participações societárias pode ser útil para a organização tomar 

decisões de desinvestimento. É importante para avaliar o orçado e o realizado, ver se o 

valuation acordado está sendo cumprido. 

Note-se, com isso, que o BNDES resiste parcialmente às transformações contábeis. Por um 

lado, não há consenso que o IFRS melhor reflete a realidade econômica da instituição e os 

números antigos ainda são usados para a tomada de decisão. Por outro lado, em algumas áreas 

já existe percepção das melhorias dos novos procedimentos. 

Na empresa CCR, a visão é completamente diferente, os entrevistados acreditam que o IFRS 

foi algo muito positivo. Após um ano de implementação viram que as mudanças foram para 

melhor. 

Os entrevistados relatam que, hoje, analisando algumas mudanças ficam pensando “como não 

pensei nisso antes!”. Por que fazer, por exemplo, uma amortização linear se o meu benefício 

não é linear?  

Os autores Silva e Vergara (2003) tentam explicar as diferenças existentes entre as reações 

dos indivíduos sobre o processo de mudança. A tentativa de compreensão do comportamento 
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humano, no contexto da mudança organizacional, não pode, em qualquer hipótese, ignorar 

fatores, tais como: a personalidade dos indivíduos; as diferentes histórias pessoais e 

profissionais dentro e fora da organização; as diferenças de posições ocupadas e de 

oportunidades percebidas pelos indivíduos no contexto; os diferentes tempos com os quais 

cada um evolui no processo de reconstrução de suas identidades; e o momento pessoal, até 

mesmo as variações de estado de espírito, de um mesmo indivíduo. 

O Grupo CCR passou a fazer a amortização de seu intangível pela curva de benefício 

econômico. Essa nova forma de amortização espelha de maneira muito mais apropriada a 

realidade econômica da empresa. A mudança trouxe para a contabilidade uma melhor 

representação do negócio. 

A informação sobre tendência de longo prazo, utilizada para o cálculo do impairment, serve 

de referência para decidir comprar ou não um negócio, ou até para se desfazer de um negócio. 

Hoje, o Grupo CCR tem convicção da contribuição que o IFRS deu para a empresa. O projeto 

possibilitou, por exemplo, enxergar melhor os investimentos. A empresa acredita que houve 

melhorias na qualidade da informação. 

No Grupo CCR, cada concessionária tem uma área de planejamento e controle e são 

responsáveis pela elaboração do orçamento quinquenal, bem com das estimativas até o final 

de cada contrato de concessão. Atualmente, todas as decisões gerenciais do grupo CCR são 

tomadas com os números em IFRS. O sucesso da implementação do IFRS na instituição pode 

ser devido ao papel da gerência, que acreditou na melhora do número gerado. 

Para Neto e Filho (2000, p. 144), a gerência é um importante ponto de referência para a 

disseminação das novas ideias; sem o seu comprometimento, as estratégias para a 

implantação de inovações não se consolidam. Segundo Razali e Vrontis (2010), o 

envolvimento da alta gerência e o comprometimento organizacional são as duas maiores 

variáveis que impactam a aceitação dos funcionários para a mudança planejada ocorrer. 

Entretanto, o grupo está prevendo uma terceira demonstração contábil para atender ao poder 

concedente, com as antigas práticas contábeis. Não existiam definições concretas sobre o fato 
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até o final da realização do estudo de caso. Dessa forma, a empresa poderá ter três 

demonstrações contábeis: societária, fiscal e poder concedente. 
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5 CONCLUSÕES 

As normas contábeis internacionais, conhecidas como IFRS, após aprovadas pelos órgãos 

reguladores, nos diversos países aderentes ao processo de convergência, passam a afetar a 

forma de se fazer contabilidade de uma série de instituições, como, por exemplo, empresas de 

capital aberto, bancos e seguradoras. 

A elaboração e a implementação de uma norma contábil pode ter impacto em diversas 

decisões, tais como: quando se deve comprar, vender ou manter um investimento; nas 

políticas tributárias; na distribuição de lucros e dividendos; na preparação e uso de estatísticas 

entre regiões; na regulação de algumas atividades, dentre outras. 

Tal processo de convergência contábil afetará estruturas empresariais que começam a ser 

discutidas, bem como as formas com que as pessoas constroem significados nos mais diversos 

contextos.  

As novas políticas contábeis, por exemplo, afetam, de maneira muitas vezes significativa, o 

critério de reconhecimento e mensuração de eventos econômicos, trazendo mudanças 

relacionadas à gestão de recursos humanos, políticas de remuneração, formas de controle, 

formulação de estratégias empresariais, ou seja, a implementação das normas contábeis 

internacionais nas organizações tem efeitos que vão além das questões técnicas, mudando, 

também, o modelo de condução dos negócios e de gestão empresarial. 

É importante notar que as mudanças organizacionais ocorridas durante o processo de 

implementação dos novos pronunciamentos contábeis, nas empresas brasileiras, ocorrem por 

imposição de um órgão regulador (CVM, BACEN, SUSEP, CFC), sendo realizadas dentro de 

mecanismos específicos de coerção e controle. No caso das companhias abertas, os 

pronunciamentos contábeis entram em vigor por meio de atos normativos da CVM.  Dessa 

forma, portanto, as mudanças organizacionais são sentidas de maneira planejada e causadas 

por adequação de nova legislação. 

A questão de pesquisa deste trabalho foi a de analisar: Quais as principais mudanças 

organizacionais ocorridas durante o processo de implementação dos pronunciamentos do 

IFRS e seus impactos nas empresas brasileiras? 
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Trata-se de uma visão, aparentemente, pouco explorada em debates acadêmicos que pode 

contribuir para o processo de convergência contábil internacional ao considerar, também, o 

contexto social de atuação da Contabilidade. Foi possível entender um pouco melhor qual o 

efeito prático do processo de convergência contábil e seus efeitos na vida das pessoas e das 

organizações. 

O objetivo desta tese foi o de analisar as principais mudanças organizacionais com o IFRS, 

categorizando os impactos encontrados em relação aos elementos de mudanças descritos por 

Mintzberg & Westley (p. 40-41, 1992): cultura, estrutura, sistemas e pessoas. Também foi 

objetivo, a averiguação do processo de resistência à mudança. 

A estratégia de pesquisa foi orientada por um estudo de caso múltiplo. Foram analisadas, em 

profundidade, de agosto até dezembro de 2011, três grandes empresas brasileiras que estão 

passando pelo processo de convergência contábil. Trata-se de empresas que divulgam suas 

demonstrações contábeis ao público, participam, frequentemente, de seminários e congressos 

sobre a convergência e onde a pesquisadora possui acesso. 

Foi possível conhecer com este trabalho o processo de implementação das novas normas 

contábeis. Todas as empresas analisadas relataram que tiveram diversas dificuldades de 

adoção das normas internacionais. Todas elas passaram por um árduo processo de trabalho, 

com muitas horas extras. Nessas empresas, funcionários foram alocados em tempo integral 

para dedicar-se ao projeto. Apesar de o trabalho ter aumentado, note-se que fizeram poucas 

contratações. As empresas de consultoria ajudaram em graus diferentes nessas instituições. 

O processo de convergência trouxe um aumento na quantidade e complexidade de trabalho na 

área contábil. Outro desafio estava ligado ao impacto das mudanças em outras áreas da 

empresa, como: financeira; planejamento; novos negócios; engenharia; tecnologia da 

informação e alta administração.  

As empresas relatam que houve intensas conversas com auditores para definirem os novos 

procedimentos. Mas que todos, auditores e preparadores, estavam aprendendo pela primeira 

vez. Não havia nada preestabelecido e, muitas vezes, a Europa não servia de exemplo em 

razão de questões específicas do Brasil. 
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As empresas, também, comentaram que por serem as normas internacionais baseadas em 

princípios não existiam modelos prontos estabelecidos e foi necessário reformular todas as 

políticas da companhia. Em muitos casos, foram pioneiras e serviram de benchmarking para 

outras corporações.  

O grande desafio foi a operacionalização da adoção de normas complexas na realidade 

econômica de cada empresa. Muitas informações foram obtidas em outras áreas das 

organizações e foram necessários diversos trabalhos de integração. Foi necessário, também, 

conhecer mais os processos da empresa para formularem as novas políticas contábeis.  

Este trabalho identificou e analisou diversas mudanças organizacionais encontradas no estudo 

de caso múltiplo. Com diferentes níveis de intensidade, as principais mudanças 

organizacionais relatadas foram: 

• Integração das áreas e melhor conhecimento da organização; 
• Envolvimento do conselho de administração; 
• Maior proximidade no relacionamento com investidores; 
• Condução de consultorias financeiras; 
• Desgaste no relacionamento com clientes; 
• Mudanças em sistema de informação (SAP); 
• Uso de informações gerenciais; 
• Mudanças em Covenants; 
• Mudança no perfil profissional; 
• Realização de treinamentos; 
• Estabilidade no custo de capital; 
• Remuneração variável inalterada. 

Este estudo categorizou as mudanças encontradas em relação aos elementos de mudanças 

organizacionais relacionados em Mintzberg & Westley (p. 40-41, 1992). Foi possível 

compreender quais foram as alterações ocorridas na cultura, estrutura, sistemas e pessoas. 

Além disso, foi possível, também, identificar quais desses elementos foram mais impactados, 

em quantidade e intensidade, com o IFRS. 
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De forma resumida, apresentam-se, na Tabela 7, os 12 itens encontrados. 

Tabela 7 – Categorização das mudanças 

Cultura 

Com base no estudo de caso múltiplo realizado não foi possível constatar 
que a implementação de normas contábeis internacionais tenha afetado de 
forma direta a rede de concepções, normas, comportamentos e valores 
dessas organizações. 

Estrutura 

1. Integração das áreas e melhor conhecimento da organização  

2. Envolvimento do conselho de administração  

3. Maior proximidade no relacionamento com investidores  

4. Condução de consultorias financeiras 

5. Desgaste no relacionamento com clientes 

Sistemas 

6. Mudanças em sistema de informação (SAP) 

7. Uso de informações gerenciais 

8. Mudanças em covenants 

Pessoas 
9. Mudança no perfil profissional 

10. Realização de treinamentos 

Elementos não alterados 
11. Estabilidade no custo de capital 

12. Remuneração variável inalterada 

Fonte: Autora deste trabalho. 

Não foi possível verificar de forma direta que as mudanças organizacionais do movimento de 

convergência contábil alteraram a cultura das empresas. Não se pode concluir, com base nos 

achados dos estudos e protocolo utilizado para investigação, que os pressupostos básicos que 

as organizações desenvolveram para lidar com seus problemas, sua maneira de perceber, 

pensar e sentir foram alteradas com o processo de convergência contábil. 

É possível afirmar que a maioria das mudanças organizacionais encontradas altera a estrutura 

das organizações. Houve, também, alterações na estrutura de poder das corporações.  

Os entrevistados acreditam que com o IFRS, a área contábil precisou ampliar seu 

relacionamento com outras áreas para conseguir informações para suas contabilizações. Com 

o IFRS, a contabilidade precisou entender muito mais do negócio da empresa e as áreas de 

negócio passaram a entender os impactos contábeis de suas ações.  

Foram criadas novas estruturas de governança para facilitarem a comunicação com outras 

áreas e para promoverem mecanismos de enforcement.  
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Ter uma sólida estrutura de governança ajudou as companhias durante esse processo de 

convergência contábil. As novas políticas contábeis eram aprovadas em diversos comitês 

internos no BNDES. Essa estrutura de governança possibilitou a efetiva aplicação das 

políticas nas diversas áreas da companhia e estimulou a participação de diversas áreas. O 

comprometimento com as mudanças da contabilidade internacional começou com os cargos 

mais altos da instituição. 

Na CCR, a situação é a mesma, os novos procedimentos contábeis são discutidos com 

diretores e conselheiros do grupo. Depois disso, eles entram em vigor nas diversas áreas. Na 

empresa ABC, a importância do peso de suas políticas de governança facilitou a renegociação 

dos covenants com as instituições financeiras.  

Alterações na estrutura de poder podem ser sentidas, pois com o movimento de convergência 

contábil altera-se o prestígio do profissional que passa a ter uma maior proximidade com o 

conselho de administração. O contador passa a ter uma função de realizar consultorias 

financeiras dentro da empresa, demonstrando o impacto contábil das decisões estratégicas. 

Muitas vezes, as premissas do IFRS precisaram ser aprovadas pelo conselho de 

administração. As questões contábeis foram mais expostas e o conselho precisou entender 

mais de contabilidade. 

Hoje, a área que foi responsável pela realização do projeto IFRS fornece consultorias para 

outras áreas da organização sobre os impactos contábeis de uma determinada transação. Para 

realizar uma nova aquisição, a área contábil é chamada para opinar, por exemplo, sobre a 

questão do ágio. 

Também, foi relatado sobre a dificuldade em convencer empresas parceiras, clientes e 

stakeholders sobre a necessidade de uma contabilidade mais refinada e a importância da 

auditoria. Diversas reuniões foram necessárias para convencer que os benefícios superam os 

custos. 

A área de relações com investidores recebeu vários questionamentos dos acionistas, 

principalmente devido a mudanças na base de cálculo de dividendos. Os investidores 

passaram a entender mais sobre os procedimentos contábeis e o impacto dessa contabilidade 
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internacional no resultado da organização. Um ponto negativo relatado é que essa área deveria 

discutir questões mais agregadoras com o mercado e não contabilizações.  

Com a implementação do IFRS, as empresas tiveram que realizar diversas alterações em seus 

sistemas contábeis. O SAP foi a ferramenta escolhida para isso. Além disso, muitas 

informações que antes eram usadas somente para fins gerenciais passam a serem utilizadas 

pelos sistemas contábeis na confecção das novas demonstrações. Uma consequência dessa 

nova confecção foi a quebra de alguns covenants. 

Há um consenso de mercado, segundo os entrevistados, de que o SAP é a melhor ferramenta 

para requerimentos contábeis e fiscais. Todavia, o seu processo de implementação é caro, 

demorado, envolve muitas áreas e, em diversos casos, não há uma solução pronta de mercado, 

já que essas empresas são as pioneiras na implementação e pela questão da complexidade das 

normas.  

As organizações definiram procedimentos alternativos, muitas vezes em planilhas de Excel, 

para atender ao prazo do cumprimento das novas normas contábeis, até que o projeto SAP 

fosse concluído. As instituições anteciparam a implementação de muitas questões contábeis 

nem mesmo feitas em empresas europeias. 

A área financeira precisou entender melhor os impactos do IFRS nas demonstrações contábeis 

consolidadas para verificar a necessidade de renegociar alguns covenants. A negociação com 

os bancos foi complicada, uma vez que muitos não entendiam os novos procedimentos 

contábeis.  

Foi relatado, também, que muitas informações que antes eram utilizadas, somente, para fins 

gerenciais são divulgadas ou servem de fonte de informação para a contabilidade societária. 

A implementação do processo de convergência contábil alterou o perfil profissional e 

ocasionou uma maior necessidade de treinamentos. Foi possível constatar diversas mudanças 

nas empresas analisadas em relação ao novo perfil profissional, alterações em procedimentos 

e planejamento. 



 191

Com o IFRS, os contadores precisaram entender mais das outras áreas e profissionais de 

outras áreas passaram a conhecer mais contabilidade. A área de engenharia da CCR precisou 

entender mais sobre os novos procedimentos contábeis. 35% dos trainees contratados pela 

empresa eram engenheiros civis recém-formados responsáveis por elaborarem um projeto 

sobre a mudança no perfil do engenheiro diante do novo cenário contábil. 

Todas as empresas analisadas realizaram treinamentos para os funcionários externos e 

internos para a disseminação do conhecimento. A participação da alta administração foi 

fundamental para que isso ocorresse. 

Geralmente, a equipe dedicada em tempo integral para a implementação do projeto IFRS era 

quem promovia os treinamentos internos objetivando nivelar os funcionários, disseminar 

conhecimentos e discutir questões de ordem prática sobre o que e como fazer para 

implementar as novas normas. Uma reclamação presente foi a de que o nível de formação do 

profissional contábil não acompanhou a complexidade das mudanças e que os treinamentos 

internos foram necessários para suprirem o problema de qualificação.  

Em nenhuma das instituições foi comentado que o projeto IFRS reduziu o custo de capital e a 

remuneração variável permaneceu inalterada, já que, na maioria dos casos, ela é calculada 

com base nos números gerenciais. 

De acordo com a literatura de mudanças organizacionais, um dos principais desafios 

referentes ao processo de transformações é a resistência à mudança. Esta tese analisou tal 

questão e notou que as resistências às mudanças aconteceram em diferentes intensidades nas 

três organizações analisadas.  

Em duas das companhias, ainda, não há a cultura de que o número IFRS representa melhor a 

realidade econômica da instituição. É preciso um árduo trabalho de mudanças culturais para 

que essas mudanças sejam incorporadas no modelo de gestão da organização. Muitas vezes, 

os números são gerados com o único intuito de serem enviados para a contabilidade. Os 

entrevistados comentam problemas no cálculo da PDD e mensuração a valor justo, 

dificuldades no relacionamento com a auditoria, necessidade de manter outra contabilidade 

gerencial e até mesmo regulatória. 
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A empresa ABC, por não concordar com diversos procedimentos oriundos das normas 

internacionais, resiste às mudanças, obedecendo-as somente para não obter uma demonstração 

contábil com ressalva. Ela não enxerga melhorias com essas informações para a tomada de 

decisão. 

Vale ressaltar, entretanto, que resistir ao processo de implementação de algumas normas 

internacionais pode ser visto como algo positivo na medida em que conflitos, debates, 

divergências de opiniões podem levar a uma melhoria nas etapas de elaboração e revisão das 

normas, por conta dos órgãos reguladores. Além disso, os debates podem levar a 

implementações de alguns normativos, no setor como um todo, mais condizentes com a 

realidade econômica.  

O BNDES, por sua vez, resiste parcialmente às transformações contábeis. Por um lado, não há 

consenso que o IFRS melhor reflete a realidade econômica da instituição e os números 

antigos, ainda, são usados para a tomada de decisão. Por outro lado, em algumas áreas já 

existe percepção das melhorias dos novos procedimentos. 

Já na CCR, a visão é completamente diferente, os entrevistados acreditam que o IFRS foi algo 

muito positivo. Após um ano de implementação viram que as mudanças foram para melhor e 

promoveram um melhor conhecimento da organização. 

Para estudos futuros recomenda-se a análise das mudanças organizacionais por setor de 

negócios, comparadas as mudanças por porte de empresa, e verificadas se há diferenças nos 

resultados encontrados em diversos países.  

Seria possível analisar as mudanças organizacionais em um determinado mercado, como o de 

capitais e o de crédito, ou, ainda, analisar as mudanças encontradas com a aplicação de uma 

norma em específico. 

Recomenda-se, ainda, um estudo sobre as mudanças organizacionais com um maior horizonte 

temporal com o intuito de verificar, por exemplo, se as resistências organizacionais foram 

diminuídas com o tempo. 
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Seria interessante, ainda, categorizar as mudanças organizacionais em outros elementos, 

diferentes de cultura, estrutura, sistemas e pessoas. Um focus group com profissionais de 

diversas áreas poderia ser uma estratégia de pesquisa utilizada para aprofundar ainda mais os 

elementos de mudanças encontrados. 

Poderia ser possível, ainda, entrevistar pessoas e instituições citadas nos depoimentos no 

intuito de conhecer suas contra argumentações em relação às afirmações realizadas.  
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