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RESUMO 

O objetivo da presente pesquisa objeto é apresentar a adoção do IFRS no Brasil, 
ressaltando os aspectos qualitativos após a aplicação prática abrangente. Com tantas 
informações contábeis, divergências em resultados econômicos, oscilações nos relatórios 
financeiros e investimentos estrangeiros, ocasionou a necessidade de uma normatização 
dos resultados apresentados pelas instituições. O IASB surgiu em 2001 em Londres, que 
é o órgão responsável por realizar essas normas e tem como principal objetivo trazer 
maior confiabilidade, tempestividade e comparabilidade nos demonstrativos contábeis, 
possibilitando maior segurança para todos os usuários destas informações. A adoção 
inicial do IFRS no Brasil foi em 2010, sendo divulgada através do CPC (Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis), que é o órgão responsável por traduzir as normas 
internacionais. O IFRS ainda é um assunto recente no Brasil e no mundo, porém já é 
possível visualizar e analisar aumento nos investimentos estrangeiros no País, através de 
estudos exploratórios em empresas de capital aberto.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A evolução no mundo dos negócios, o aumento dos investimentos e a diversidade 

de resultados financeiros, ocasionaram a necessidade de uma harmonização na 

forma de elaborar os demonstrativos contábeis. A confiabilidade apresentada a 

partir da harmonização das normas contábeis internacionais, trouxe mais segurança 

para os usuários das informações contábeis, possibilitando realizar tomadas de 

decisões mais assertivas.  O fornecimento das informações padronizadas é um 

atrativo diferenciado para as organizações, é possível realizar uma comparabilidade 

mais segura da situação financeira e econômica da empresa, antes de realizarem 

um investimento ou criarem novas estratégias. 

Nesse contexto, e considerando a convergência do Brasil para as Normas 

Internacionais de Contabilidade, é importante refletir sobre os reflexos que essa 

convergência pode ocasionar no processo de atração de investimentos estrangeiros.         

No mundo dos negócios, a Contabilidade tem o papel fundamental de fornecer 

informações úteis para a tomada de decisões. Atualmente, as negociações ocorrem 

entre países com as mais diversas culturas e a adoção de uma linguagem contábil 

comum, facilita a geração de informações capazes de serem entendidas em 

qualquer lugar do mundo, aliada a outros aspectos econômicos, sociais e 



  

organizacionais, pode ocasionar reflexos positivos ou negativos nessas 

negociações. Nesse contexto, considerando a convergência do Brasil para as 

Normas Internacionais de Contabilidade, é importante refletir sobre os impactos que 

essa convergência ocasionou, no processo de atração de investimentos no País, e 

investimentos estrangeiros, também analisando o que mudou na prática, e de que 

forma essa normatização pode no contexto financeiro e social de um País.                   

OBJETIVOS 

Propõe-se neste trabalho apresentar os reflexos econômicos e financeiros 

resultados pela qualidade da informação contábil, através da adoção do IFRS nas 

organizações.Com o intuito de estudar e analisar o fator gerador, o processo de 

adoção e os reflexos econômicos após a normatização contábil, a iniciação tem 

como como principais diretrizes: Relatar o surgimento e objetivo do IFRS; 

Apresentar os reflexos na adoção da normatização no Brasil; Esclarecer os 

benefícios para os usuários da contabilidade com a implantação do IFRS; 

Demonstrar através de cálculos de projeção de resultado, a eficácia gerada pela 

qualidade da informação, utilizando as informações obtidas em notas explicativas 

das empresas que passarão por um estudo exploratório. 

2. METODOLOGIA  

Este trabalho será realizado através de pesquisas bibliográficas, estudos de casos, por 

intermédio da pesquisa descritiva e exploratória. A pesquisa bibliográfica abrange toda 

bibliografia já tornada pública em relação ao tema em estudo, desde publicações 

avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 

cartográfico, artigos científicos, pesquisas em revistas. etc.,. (LAKATOS e MARCONI, 

1999, p. 73) 

3. DESENVOLVIMENTO - RELEVÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA OS 

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

Carvalho, Padoveze e Jerônimo, (2014, p. 4) 
 “As empresas estrangeiras instaladas em países diferentes do seu 
país de origem, assim como as empresas nacionais que negociam 



  

ações em mercados de capitais estrangeiros, precisam reportar 
informações sobre a sua situação econômico – financeira para os seus 
usuários internacionais (controladores e investidores) no processo de 
comunicação financeira. Nesse sentido, a contabilidade, por meio das 
demonstrações contábeis e outras formas de evidenciação de 
informações, torna – se a principal ferramenta de divulgação do 
desempenho empresarial, viabilizando de forma eficiente a 
comunicação da empresa com seus diversos usuários de suas 
informações.” 

A contabilidade no âmbito internacional, pode ser utilizada para a transferência de 

informações financeiras entre a empresa e seus usuários internacionais, trazendo maior 

confiabilidade, segurança e eficácia antes de fazer alguma alteração em algum valor 

que esteja relacionado com a empresa estrangeira. Portanto a contabilidade 

internacional assume um papel muito considerável de transparência e segurança da 

informação aos investidores, por ser altamente acompanhada e regulamentada. 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

O estudo consistirá em uma análise qualitativa (dos principais conceitos da área de das 

Normas Internacionais da Contabilidade - IFRS), e quantitativa (com pesquisa 

exploratória e descritiva com as publicações na Bovespa). Com esta pesquisa pretende-

se contribuir para indicar mais uma área em expansão como opção específica e 

promissora para o profissional de ciências contábeis. 
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