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Patrocínio de executivos de alto nível
é primordial para migração contábil,
diz KPMG

Publicidade
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Petrobras: atual cenário
viabiliza recuperação de
ações, diz analista
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A um dia da divulgação do
IPCA-15, juros futuros
operam em alta na BM&F

SÃO PAULO - O sócio da KPMG no Brasil, responsável pela área de
IFRS (International Financial Reporting Standard) da auditoria,
Ramon Jubels, afirmou nesta quarta-feira (20) que uma bem
sucedida empreitada em direção à migração para os padrões
contábeis internacionais inclui o patrocínio de uma equipe de
profissionais de alto nível.
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"O executivo em geral não se preocupa muito com contabilidade. Mas
será necessária a mobilização de gestores no processo de mudança
para as normas do IFRS", afirmou em auditório repleto de
profissionais da área de Relações com Investidores de companhias
abertas, durante seminário da MZ University, em São Paulo.
Jubels defendeu a adoção de um procedimento envolvendo diversos
segmentos da empresa, o que exigirá treinamento e transferência de
conhecimento. Para um projeto que abrange desde a identificação
das mudanças requeridas até os impactos nos sistemas e processos,
obrigando a formação de um amplo plano de comunicação interna,
com participação ativa do RI.
"A empresa tem que entender o que vai mudar e comunicar ao
mercado o que está acontecendo", interpreta o especialista,
projetando que, ainda em 2008 e talvez em 2009, as normas
contábeis brasileiras não estarão totalmente alinhadas com o IFRS.
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Comunicação
A conclusão do sócio da KPMG é que a transição para o método internacional irá alterar a maneira como as empresas se comunicam com
o mercado. A conversão poderá afetar a confiança dos investidores sobre as informações reportadas, tendo efeito direto nos preços das
ações.
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"Falta pouco tempo. Se a comunicação for ruim, o mercado vai reagir", salientou Jubels. Entre os temas mais polêmicos da migração,
aparece a contabilização de receita. No IFRS, uma incorporadora só poderá reconhecer a receita de um empreendimento no momento
de entrega das chaves e não ao longo do processo físico da venda.
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Na avaliação do palestrante, não há motivos para preocupação. "O resultado final será igual. Nada mudou. Mas isso precisa ser explicado
ao mercado", pondera. Amparada na Lei 11.638, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) estabeleceu que as companhias de capital
aberto deverão obrigatoriamente reportar seu balanço utilizando o método IFRS a partir do exercício de 2010.
Manual
Na segunda-feira, a CVM lançou um manual de 5 mil páginas, elaborado pela Ernst & Young, com o apoio da Fipecafi (Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), para facilitar o entendimento dos tópicos mais relevantes da convergência. O
material reúne similaridades e diferenças entre as normas brasileiras e o IFRS.
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Aposentado do INSS , Precisa de Emprestimo?
Dinheiro Rápido Sem Sair de Casa, Simule o Seu Aqui Consultor On Line.
www.dinheirorapido.com
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imobiliaria - Rossi Residencial
Apartamentos e casas de 1 a 4 dormitórios, confira os detalhes.
www.rossiresidencial.com.br
Curso de Gestão Financeira
Curso de Atualização pela Internet. Com Certificado e Preço Acessível.
www.portaleducacao.com.br
Curso de Contabilidade a Distância (CRC)
Comece agora seu curso: estudando à distância no Instituto Monitor, o aluno faz o único curso técnico com diploma reconhecido e ainda
conta com economia de tempo e dinheiro; define seus horários e tem a consultoria de professores a sua disposição.
www.institutomonitor.com.br
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