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ANÁLISE DA ADOÇÃO DO CPC PME NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E O SEU REFLEXO NAS CONCESSÕES 

DE CRÉDITO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar a adoção do CPC PME nas demonstrações 

contábeis e seu reflexo na concessão de crédito das instituições financeiras. O estudo 

caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, delineando-se em um estudo de caso. A 

pesquisa se deu em instituições financeiras públicas e privadas, situadas na Região 

Administrativa de Ceilândia (RA-IX), Distrito Federal, onde se tem notoriamente maior 

incidência de micro e pequenas empresas. Os dados foram coletados por meio de questionário 

direcionado aos gerentes corporativos das instituições financeiras, sendo identificados os 

seguintes aspectos: tempo de permanência no cargo, demonstrações contábeis e documentos 

exigidos antes e após a adoção do CPC PME, linhas de crédito ofertadas e os reflexos no 

acesso pelas micro e pequenas empresas as linhas de crédito (aumento e/ou diminuição, 

transparência e confiabilidade das informações prestadas nas demonstrações contábeis). 

Observou-se que na maioria das instituições financeiras analisadas, a adoção do CPC PME 

não alterou em nenhum item a estrutura das demonstrações contábeis fornecidas pelas micro e 

pequenas empresas. Por fim, constatou-se que as linhas de crédito oferecidas trazem mudança 

somente na nomeclatura de uma instituição financeira para outra, não havendo aumento e nem 

diminuição. A acessibilidade e a confiabilidade continuam inalteradas, sendo observados 

casos pontuais em instituições financeiras que fazem uso da inadimplência como fator 

determinante à liberação de crédito. 

 

Palavras-chave: IFRS. CPC PME. Contabilidade Gerencial. Crédito. Instituições 

Financeiras. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A importância das pequenas e médias empresas (PMEs) que correspondem a maior 

parcela de faturamento e geração de empregos no Brasil está em evidência e exigindo dos 

profissionais de Contabilidade, a apresentação de demonstrações financeiras mais adequadas à 

conjuntura atual. Tem-se cada vez mais a necessidade de disponibilização da ciência contábil 

de informações gerenciais para tomadas de decisões. 

A Contabilidade detém dados sobre planejamento, orçamento, execução, receitas, 

despesas, custos, patrimônio e suas variações. Portanto, sem uma contabilidade estruturada, 

com recursos humanos, materiais e tecnológicos, não se logrará a transparência, a gestão por 

resultados e a melhoria de eficiência, eficácia e efetividade almejadas. 

O contador é o profissional responsável pela geração de informações contábeis úteis, 

tempestivas e fidedignas, que subsidiam adequadamente a tomada de decisão, o controle 

interno e externo e a instrumentalização do controle social. 



6 

 

A crescente harmonização das normas internacionais de Contabilidade tem 

demandado das empresas maior competência na comunicação com o mercado. A referida 

ciência social aplicada vem ganhando uma diversidade de padrões e normas diante da 

variedade cultural, política, legal e regulatória de cada país. 

A implementação das normas internacionais de Contabilidade está sendo aplicada em 

vários países, e o Brasil não está de fora deste contexto. De acordo com a Resolução n. 

1.255/2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), os profissionais da contabilidade 

das PMEs brasileiras devem fazer uso do padrão contábil internacional. 

Seguindo a tendência de harmonização das normas internacionais de Contabilidade, as 

instituições financeiras, como uma das mais importantes usuárias das informações contábeis, 

vêm utilizando as demonstrações contábeis em seu processo de tomada de decisão para 

liberação de crédito. 

Neste contexto, o questionamento que orienta a realização do presente estudo é: quais 

foram às mudanças que ocorreram na relação entre as PMEs e as instituições financeiras após 

a adoção do CPC PME? 

Diante do exposto, a pesquisa em questão teve por objetivo apresentar quais 

demonstrações ou relatórios contábeis eram exigidos pelas instituições financeiras antes e 

após a adoção das IFRS (CPC PME) para as PMEs e o que tal aspecto influenciou no acesso 

às linhas de crédito. 

Quanto à importância desta, vale ressaltar a relevância das PMEs e da convergência 

das normas brasileiras ao padrão IFRS. Além disso, trata-se de um estudo considerável, pois 

foi preciso compreender a estruturação das IFRS, a apresentação das demonstrações 

financeiras das PMEs e analisar o impacto das demonstrações financeiras na concessão de 

crédito. 

Para a consecução dos objetivos, também se fez necessário compreender o conceito e 

as características de PMEs para fins de convergência, o que determina o Código Civil (CC) 

brasileiro e a importância da Contabilidade Gerencial para a tomada de decisão. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Conceito e características das PMEs 

 

A identificação do sucesso em um negócio se dá através de vários fatores, entre os 

quais é possível destacar: o capital, o preparo para administrar o negócio, o conhecimento, a 

afinidade do ramo escolhido e o planejamento. 

No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, que têm como 

características uma estrutura organizacional simples, recursos humanos e financeiros 

limitados, uma produção direcionada para mercados locais ou especializados e um baixo grau 

de diversificação produtiva, faz-se importante o estudo destas, pois as mesmas tem sua 

importância nos diversos setores da economia. 
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A classificação do porte das empresas pode ser feita levando-se em consideração 

vários critérios. Entretanto, as variáveis utilizadas frequentemente para a classificação das 

micro e pequenas empresas (MPEs) são o número de empregados e/ou o faturamento bruto 

anual da empresa. 

Segundo a Lei Complementar Federal n. 139/2011, a classificação das micro e 

pequenas empresas se dá de acordo com a receita anual – aspecto considerado a partir de 

2012, conforme expresso no Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1 – Classificação das microempresas e pequenas empresas relacionadas ao faturamento anual. 

Porte Simples Nacional – Faturamento Anual 

Microempresas Até R$ 360 mil 

Pequenas Empresas Acima de R$ 360 mil até R$ 3,6 milhões 

Fonte: Brasil (2011). 

 

Por sua vez, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Pronunciamento Técnico PME 

– que aprovou a NBC TG 1000, define que as pequenas e médias empresas não têm obrigação 

pública de prestação de contas e que suas demonstrações contábeis são elaboradas para fins 

gerais e para usuários externos. 

Neste sentido, vale destacar que a classificação destas, conforme o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), se dá com base no número de 

empregados, coforme apontado no Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 – Classificação do porte das empresas relacionadas à quantidade de empregados. 

Porte/Setor Indústria Comércio e Serviços 

Microempresas Até 19 Até 09 empregados 

Empresas de Pequeno Porte De 20 a 99 De 10 a 49 

Médias De 100 a 499 De 50 a 99 

Grandes 500 ou mais 100 ou mais 

Fonte: SEBRAE (2011). 

 

A Resolução MERCOSUL n. 59/1998 afirma que, em relação ao aspecto qualitativo, 

as micro e pequenas empresas não deverão ser controladas por outra empresa ou pertencer a 

um grupo econômico que em seu conjunto supere os valores estabelecidos (MORETTI et al, 

2010). 

De fato, as micro e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza, pois 

representam 27% do Produto Interno Bruto (PIB), 52% dos empregados com carteira 

assinada, 40% dos salários pagos no Brasil e correspondem a um total de 8,9 milhões de 

micro e pequenas empresas (DCI, 2014). 

As micro e pequenas empresas são importantes para o desenvolvimento de uma 

economia, bem como para a sociedade, pois movimentam o mercado, além de gerar 

empregos. 
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Todas têm que se adaptar constantemente ao mercado, levando-se em consideração a 

harmonização contábil internacional, a legislação e as alterações constantes nas políticas 

tributárias. 

Dentro deste ambiente, é fundamental ao empresário a consistência das informações 

para tomada de decisões – ação ofertada pela Contabilidade, por meio de dados científicos e 

técnicos que melhor conduzem à decisão, ao planejamento, visando a preservar o patrimônio. 

Portanto as informações contábeis são indispensáveis para a orientação dos atos de 

gestão das empresas. De fato, uma empresa sem contabilidade é uma entidade sem memória, 

sem identidade e sem condições de estabelecer metas e alcançar objetivos. Estará 

impossibilitada de elaborar demonstrações contábeis por falta de lastro na escrituração 

contábil. 

O Código Civil (CC), nos arts. 1.177 e 1.178, trata das responsabilidades dos 

profissionais da Contabilidade neste sentido; ou seja, não existe dúvida sobre a 

obrigatoriedade de todos os empresários e sociedades empresárias manterem sua escrituração 

contábil regular, especialmente em atendimento ao que estabelece o art. 1.078, quanto à 

prestação de contas e deliberação sobre o balanço patrimonial e a demonstração de resultado, 

cuja ata deverá atender ao que prevê o art. 1.075, para ser arquivada e averbada na Junta 

Comercial. As atas devem ser mantidas em livro próprio, registrado e devidamente assinadas 

pelos sócios/administradores da empresa. 

Os artigos 1.180 e 1.181 do referido Código determinam a obrigatoriedade de 

autenticação do Livro Diário no órgão de registro competente. No Livro Diário devem ser 

lançadas todas as operações relativas ao exercício da empresa. O Balanço Patrimonial deverá 

ser lançado no Diário e firmado pelo empresário e pelo responsável pela Contabilidade (art. 

1.184 do CC). 

 

2.2 A importância da contabilidade gerencial para tomada de decisão 

 

Devido à necessidade gerencial, a escrituração contábil é indispensável à empresa de 

qualquer porte, como principal instrumento de defesa, controle e de preservação do 

patrimônio. 

A Contabilidade Gerencial, segundo Iudícibus (1987), pode ser caracterizada, 

superficialmente, como um enfoque especial conferido às várias técnicas e procedimentos 

contábeis já conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na 

análise financeira e de balanços etc., sob uma perspectiva diferente, em um grau de detalhe 

mais analítico ou em uma forma de apresentação e classificação diferenciada, de modo a 

auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decisório. 

De modo simples, Anthony (1979) aponta que a Contabilidade Gerencial preocupa-se 

com a informação contábil útil à Administração. 

Entre os benefícios de destaque proporcionados pela Contabilidade Gerencial bem 

aplicada às micro e pequenas empresas, estão as taxas menores de financiamento, devido ao 

aumento da qualidade nas divulgações e a maior credibilidade no mercado. 

Neste sentido, não é possível ignorar a importância das normas internacionais de 

Contabilidade, que vieram para harmonizar os princípios contábeis e buscar uma 

padronização das informações, trazendo melhor qualidade nas divulgações das 

demonstrações. 
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Vale lembrar que as demonstrações contábeis das micro e pequenas empresas têm uso 

interno (gerencial) e externo quando utilizadas pelos credores, agências de avaliação e sócios 

que não participam da Administração. 

Tem-se ainda o fato de que o CPC PME aponta em seu texto que as demonstrações 

contábeis apresentam os resultados da liderança da Administração – a responsabilidade da 

Administração pelos recursos confiados a ela.  

De fato, com o bom emprego da Contabilidade Gerencial, tem-se uma imensa 

vantagem competitiva, aplicando minimamente os recursos inerentes à análise econômico-

financeira sobre os relatórios contábeis, o que propicia ao gestor empresarial a tomada de 

decisões negociais mais conscientes, consistentes e com riscos minimizados. 

 

2.3 A contabilidade das pequenas e médias empresas e o CPC PME 

 

Em princípio, a contabilidade das micro e pequenas empresas seguia os padrões 

exigidos pelo Código Civil (CC), com ênfase no atendimento ao Fisco. Os contadores eram 

tidos como entes executores de atividades burocráticas repetitivas menores, como, por 

exemplo, o simples e fácil atendimento de determinismos legais obrigatórios, no tocante a 

aspectos societários/tributários, eliminando ou encobrindo a essência fundamental da 

existência da Contabilidade desde os seus primórdios há mais de oito mil anos. 

Com o advento da Lei Complementar n. 123/2006, que revogou as Leis ns. 9.317/1996 

e 9.841/1999, as microempresas e empresas de pequeno porte receberam um tratamento 

diferenciado e favorecido no âmbito dos poderes federativos.  

Neste sentido, é preciso ressaltar o art. 26 da Lei Complementar n. 123/2006, in 

verbis: 

 

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 

Nacional ficam obrigadas a: 

I – emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com 
instruções expedidas pelo Comitê Gestor; 

II – manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração 

dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a 

que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo 

decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes (BRASIL, 

2006). 

 

Ainda no referido artigo da Lei supramencionada, seu § 2º dispõe que as 

microempresas e empresas de pequeno porte, além do disposto nos incs. I e II, caput, deverão 

manter o Livro-Caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária. 

A Lei Complementar n. 123/2006 institui em seu art. 27 que as microempresas e 

empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar 

contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme 

regulamentação do Comitê Gestor. 

Mesmo com a nova Lei, denominada Simples Nacional, a Contabilidade continua 

voltada à prestação de contas com o Fisco, mas a necessidade de acompanhar o restante do 

mundo fez com que fossem revistas as obrigações acessórias e o grau de importância das 
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informações prestadas na elaboração das demonstrações contábeis aos usuários da 

Contabilidade. 

Surge, então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que alcança seus 

objetivos primariamente por meio do desenvolvimento e publicação dos seus 

Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações, de forma convergente com as 

Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB) e faz promoção do uso de tais documentos em demonstrações contábeis para 

fins gerais no Brasil e outros relatórios financeiros. Tais relatórios financeiros são compostos 

por informações fornecidas fora das demonstrações contábeis que auxiliam na interpretação 

de um conjunto completo de demonstrações contábeis ou melhoram a capacidade do usuário 

de tomar decisões econômicas eficientes. 

Consequentemente, chega-se a necessidade, por parte do CPC, da emissão em 

separado de um Pronunciamento Técnico PME para aplicação às demonstrações contábeis 

para fins gerais de empresas de pequeno e médio porte (PMEs) – conjunto composto por 

sociedades fechadas e sociedades que não sejam requeridas a fazer prestação pública de suas 

contas. Tal Pronunciamento denomina-se Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 

(PMEs) ou CPC PME. 

O objetivo das demonstrações contábeis de pequenas e médias empresas é oferecer 

informação sobre a posição financeira (balanço patrimonial), o desempenho (resultado e 

resultado abrangente) e fluxos de caixa da entidade – aspectos úteis para a tomada de decisão 

de uma gama de usuários que não tem condições de exigir relatórios feitos sob medida para 

atender suas necessidades particulares de informação.  

Segundo as Normas Internacionais de Contabilidade, 

 

3.17 O conjunto completo de demonstrações contábeis da entidade deve incluir as 

seguintes demonstrações: 

a) balanço patrimonial ao final do período; 

b) demonstração do resultado do período de divulgação; 

c) demonstração do resultado abrangente do período de divulgação – que pode 

ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das mutações 

do patrimônio líquido; quando apresentada separadamente, inicia-se com o 

resultado do período e se completa com os itens dos outros resultados 

abrangentes;  

d) demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de 

divulgação; 

e) demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação; 

f) notas explicativas, compreendendo o resumo das políticas contábeis 

significativas e outras informações explanatórias (CFC, 2009). 

 

No item 3.8 do CPC PME, no que se refere ao princípio da continuidade, a 

Administração deve fazer uma avaliação da capacidade da entidade continuar em operação 

em um futuro previsível. A entidade está em continuidade a menos que a Administração tenha 

intenção de liquidar a entidade ou cessar seus negócios, ou ainda não possua uma alternativa 

realista senão a descontinuação de suas atividades. Ao avaliar se o pressuposto de 

continuidade é apropriado, a Administração deve levar em consideração toda a informação 
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disponível sobre o futuro, que é o período mínimo, mas não limitado, de doze meses a partir 

da data de divulgação das demonstrações contábeis. 

É importante ressaltar que a entidade deve apresentar um conjunto completo de 

demonstrações contábeis pelo menos anualmente e que se mantenha uma uniformidade de 

apresentação e classificação dos itens de um período para outro. Exceto quando o CPC PME 

permitir ou exigir de outra forma, a entidade deve divulgar informação comparativa com 

respeito ao período anterior para todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis 

do período corrente. 

Neste contexto, é possível exemplificar alguns grupos de usuários externos que podem 

ter interesse nas demonstrações contábeis das PMEs, a saber: 

 bancos que concedem empréstimos à PME; 

 fornecedores que vendem à PME e utilizam suas demonstrações financeiras para 

tomar decisões sobre crédito e preços; 

 agências de classificação de crédito e outros que utilizam demonstrações financeiras 

de PME para classificá-las; 

 clientes de PME que utilizam suas demonstrações financeiras para decidir se vão 

realizar negócios; e 

 quotistas/acionistas de PME que não são, ao mesmo tempo, seus gerentes. 

 

2.4 As instituições financeiras e a concessão de linhas de crédito 

 

A busca das microempresas e empresas de pequeno porte por linhas de crédito são 

provindas das necessidades de investimento e financiamento das suas operações. Muitas 

vezes, o empresário não dispõe de capital próprio para investir em máquinas e equipamentos, 

e de capacidade financeira para dispor de um capital de giro favorável à manutenção das 

atividades da empresa. 

No que tange às fontes de financiamento para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, é possível classificá-las como internas (“autofinanciamento”, realizada por 

uma gestão eficiente) e externas (créditos, que são dívidas financeiras e que consistem na 

obtenção de um empréstimo junto a um credor). 

O financiamento via operação de crédito são os mais eficientes junto ao sistema 

financeiro, configurando-se como a ação mais usual e prática utilizada pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

Entre as formas de financiamento ofertadas pelas instituições financeiras para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, há de se destacar o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que tem por objetivo contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social da região, mediante financiamentos direcionados às 

atividades produtivas – setores econômicos industrial, agroindustrial, agropecuário, mineral, 

turístico, comercial e de serviços. Tem-se ainda o Programa de Geração de Emprego e Renda 

(PROGER) – linha de crédito instituída pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que 

utiliza recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) – e o Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES), que oferece várias opções de apoio financeiro às micro, 

pequenas e médias empresas. 
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A Lei Complementar do Simples Nacional, com intenção de estímulo ao crédito e à 

capitalização das microempresas e empresas de pequeno porte, em seu art. 58, afirma que os 

bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com carteira comercial e a Caixa 

Econômica Federal (CEF) manterão linhas de crédito específicas para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, com expressão e divulgação do montante disponível e suas 

condições de acesso nos respectivos orçamentos. 

As instituições financeiras referidas no caput do art. 58 da Lei Complementar do 

Simples Nacional devem se articular com as respectivas entidades de apoio e representação 

das microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido de proporcionar e desenvolver 

programas de treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitação tecnológica. 

O Banco Central do Brasil (BCB), conforme tal ditame, poderá disponibilizar dados e 

informações para as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional 

(SFN), inclusive por meio do Sistema de Informações de Crédito (SCR), visando ampliar o 

acesso ao crédito para microempresas e empresas de pequeno porte e fomentar a competição 

bancária.  

 

 

3 PROCEDER METODOLÓGICO 

 

A metodologia é fundamental para a pesquisa científica por descrever como esta 

última será executada, orientando o autor em relação às fontes e ferramentas para utilização 

no estudo. Desta forma, a presente pesquisa teve por abordagem as linhas de crédito das 

principais instituições financeiras no Brasil, a saber: Banco do Brasil (BB), Santander, 

BRADESCO e Banco Regional de Brasília (BRB). Analisou-se, então, o tempo de 

experiência dos gerentes no atendimento a Pessoa Jurídica (PJ), as linhas de crédito ofertadas, 

os documentos e demonstrações contábeis exigidos e a acessibilidade e tempo para liberação 

de crédito, fazendo um comparativo do antes e após a adoção do CPC PME. 

Para a obtenção dos dados aqui utilizados, foram aplicados questionários contendo 

nove questões e aplicados no período de seis a dez de outubro de 2014 aos gerentes 

corporativos de quatro instituições financeiras, e as respostas obtidas foram suficientes para o 

conhecimento e comparação dos dados. 

Dentre as quatorze agências bancárias situadas na Região Administrativa de Ceilândia 

(RA-IX) forma escolhidas para a pesquisa as quatro principais devido a estarem no centro 

comercial e com maior número de empresas correntistas. As linhas de crédito analisadas são 

principalmente as oferecidas em parceria com o governo federal como o PROGER, FAT e 

FCO. 

Atualmente, existem 73.462 micro e pequenos empresários no Distrito Federal. Na 

Região Administrativa de Ceilândia (RA-IX) concentra-se aproximadamente 12.300 

estabelecimentos comerciais, e o comércio de Ceilândia é responsável por 25% da 

arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) no 

Distrito Federal (ACIC, 2013). 

Todas as instituições financeiras aqui pesquisadas encontram-se situadas na RA-IX, 

Distrito Federal. 
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4 RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÃO 

 

A fim de atingir o objetivo proposto pelo presente estudo, foram coletados os dados 

referentes ao tempo de experiência do gerente no atendimento à Pessoa Jurídica (PJ), em 

especial, às micro e pequenas empresas, às linhas de crédito e o acesso às mesmas pelos micro 

e pequenos empresários e às demonstrações contábeis exigidas para liberação de crédito pelas 

instituições financeiras. A base para a formação do estudo correspondeu ao antes e depois da 

adoção do CPC PME. Neste sentido, apesar do reflexo da adoção do CPC PME que normatiza 

sobre a adequada divulgação das informações, as demonstrações contábeis não apresentam 

qualquer modificação sobre a sua estrutura.  

O Quadro 3, a seguir, evidencia a comparação das informações das instituições 

financeiras antes e após a adoção do CPC PME. 
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Quadro 3 – Comparativo das informações das Instituições Financeiras antes e após a doção do CPC PME (continua). 

Instituições 

Financeiras 

Tempo de 

Experiência na 

Gerência - PJ 

Linhas de Crédito Oferecidas Documentos Contábeis Exigidos Acesso às Linhas de 

Crédito 

Contabilidade e 

Transparência 

Antes do CPC PME Após o CPC PME Antes do CPC PME Após o CPC PME 

Banco do Brasil 06 anos *Capital de Giro; 

*Antecipação de 

Recebíveis; 

*BNDES; 

*FCO; 

*Imobiliário; 

*FGO. 

*Capital de Giro; 

*Antecipação de 

Recebíveis; 

*BNDES; 

*FCO; 

*Imobiliário; 

*FGO; 

*Microcrédito. 

*Contrato Social; 

*Balanço Patrimonial; 

*Relação de 

Faturamento dos 

últimos 12 meses; 

*Balancete. 

*Contrato Social; 

*Balanço Patrimonial; 

*Relação de 

Faturamento dos 

últimos 12 meses; 

*Balancete. 

O acesso diminuiu 

devido a 

inadimplência. 

Não houve mudança, 

continuam os 

mesmos. 

BRADESCO 05 anos *Capital de Giro; 

*Antecipação de 

Recebíveis; 

*BNDES; 

*Imóveis; 

*FGO; 

*Agronegócio; 

*Crédito Sócio 

Ambiental; 

*Fiança; 

*Financiamento de 

vendas; 

*Limites em conta-

corrente; 

*Máquinas e 

Equipamentos; 

*Veículos. 

*Capital de Giro; 

*Antecipação de 

Recebíveis; 

*BNDES; 

*Imóveis; 

*FGO; 

*Agronegócio; 

*Crédito Sócio 

Ambiental; 

*Fiança; 

*Financiamento de 

vendas; 

*Limites em conta-

corrente; 

*Máquinas e 

Equipamentos; 

*Veículos; 

*Microcrédito. 

*Contrato Social; 

*Balanço Patrimonial; 

*Relação de 

Faturamento dos 

últimos 12 meses; 

*Declaração de 

Patrimônio. 

*Contrato Social; 

*Balanço Patrimonial; 

*Relação de 

Faturamento dos 

últimos 12 meses; 

*Declaração de 

Patrimônio. 

Continuou o mesmo 

acesso e a mesma 

análise. 

Não houve mudança e 

sim um aumento no 

critério de avaliação 

para comprovação dos 

números apresentados. 
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Quadro 3 – Comparativo das informações das Instituições Financeiras antes e após a doção do CPC PME (continuação). 

Instituições 

Financeiras 

Tempo de 

Experiência na 

Gerência - PJ 

Linhas de Crédito Oferecidas Documentos Contábeis Exigidos Acesso às Linhas de 

Crédito 

Contabilidade e 

Transparência 

Antes do CPC PME Após o CPC PME Antes do CPC PME Após o CPC PME 

BRB 04 anos *Capital de Giro; 

*Antecipação de 

Recebíveis; 

*BNDES; 

*Crédito Imobiliário; 

*Desconto de 

Duplicatas; 

*Crédito Rural; 

*CDC PJ; 

*Fiança; 

*Conta Garantida; 

*Limites em conta-

corrente; 

*Máquinas e 

Equipamentos; 

*Veículos; 

*FIES; 

*Progiro; 

*Credreforma. 

*Capital de Giro; 

*Antecipação de 

Recebíveis; 

*BNDES; 

*Crédito Imobiliário; 

*Desconto de 

Duplicatas; 

*Crédito Rural; 

*CDC PJ; 

*Fiança; 

*Conta Garantida; 

*Limites em conta-

corrente; 

*Máquinas e 

Equipamentos; 

*Veículos; 

*FIES; 

*Progiro; 

*Credreforma; 

*Microfinanças. 

*Contrato Social; 

*Balanço Patrimonial; 

*Relação de 

Faturamento dos 

últimos 12 meses; 

*IR dos Sócios; 

*IRPJ; 

*Balancete; 

*Pró-labore dos 

Sócios. 

*Contrato Social; 

*Balanço Patrimonial; 

*Relação de 

Faturamento dos 

últimos 12 meses; 

*IR dos Sócios; 

*IRPJ; 

*Balancete; 

*Pró-labore dos 

Sócios. 

Aumentou, a acesso 

está mais facilitado. 

Houve mudança. As 

demonstrações estão 

sintetizadas e mais 

fáceis de serem 

analisadas. 
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Quadro 3 – Comparativo das informações das Instituições Financeiras antes e após a doção do CPC PME (conclusão). 

Instituições 

Financeiras 

Tempo de 

Experiência na 

Gerência - PJ 

Linhas de Crédito Oferecidas Documentos Contábeis Exigidos Acesso às Linhas de 

Crédito 

Contabilidade e 

Transparência 

Antes do CPC PME Após o CPC PME Antes do CPC PME Após o CPC PME 

Santander 10 anos *Capital de giro; 

*Cheque empresa 

plus; 

Conta garantida; 

*Antecipação de 

recebíveis; 

*Agronegócio; 

*CDC; 

*Compror; 

*BNDES; 

*Máquinas e 

Equipamentos; 

*Resolução 63; 

*Vendor; 

*Veículos; 

*Descontos. 

*Capital de giro; 

*Cheque empresa 

plus; 

*Conta garantida; 

*Antecipação de 

recebíveis; 

*Agronegócio; 

*CDC; 

*Compror; 

*BNDES; 

*Máquinas e 

Equipamentos; 

*Resolução 63; 

*Vendor; 

*Veículos; 

*Descontos. 

*Contrato Social; 

*Balanço Patrimonial; 

*Relação de 

Faturamento dos 

últimos 12 meses. 

*Contrato Social; 

*IR dos Sócios; 

*IRPJ; 

*Balanço Patrimonial; 

*Relação de 

Faturamento dos 

últimos 12 meses. 

Mais acessível e 

seletiva devido a 

inadimplência. 

Sim, mas há uma 

maior preocupação na 

análise da 

documentação. 

Fonte: Do autor. 
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No quadro destacado anteriormente tem-se a comparação dos dados coletados de cada 

instituição financeira em relação à concessão de crédito oferecidas as micro e pequenas 

empresas. Neste sentido, mediante um comparativo do antes e após a adoção do CPC PME, 

para as instituições financeiras não foram identificadas influências significativas na 

apresentação das demonstrações contábeis por parte das micro e pequenas empresas, não 

apresentando alterações nas linhas de crédito. Vale destacar que houve um aumento dos 

recursos para as linhas de crédito existentes, acompanhando a demanda do mercado. 

E ainda, as instituições financeiras fazem uso do critério de inadimplência como 

parâmetro para a análise de crédito, as taxas de juros e a acessibilidade às linhas de crédito. 

As demonstrações contábeis continuam com a mesma estrutura, sem qualquer ajuste e 

conformidade ao CPC PME. 

Diante da pesquisa aqui empreendida, as linhas de crédito não apresentaram 

alterações, não aumentaram e nem diminuíram, mudando simplesmente de nomenclatura de 

uma instituição financeira para outra. Em relação às exigências dos documentos contábeis, 

tem-se uma homogeneidade entre as instituições financeiras. Por outro lado, o acesso às linhas 

de crédito foi maior em instituições financeiras privadas, sendo que no Banco do Brasil – 

instituição de economia mista – houve uma diminuição. Observou-se que, na percepção dos 

gerentes das instituições financeiras, mudanças na estrutura das demonstrações contábeis 

exigidas não foram identificadas.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca de uma harmonização contábil com as Normas Internacionais de 

Contabilidade (IFRS), foi criado no Brasil o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – 

órgão responsável pelo estudo, preparo e emissão de novos pronunciamentos contábeis, 

visando a centralização e uniformização das normas brasileiras, com base na convergência 

com os padrões internacionais. Em relação às pequenas e médias empresas, aquele Comitê 

emitiu o pronunciamento CPC PME, com correlação às Normas Internacionais de 

Contabilidade – The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized 

Entities (IFRS for SMEs). 

A presente pesquisa teve por objetivo verificar, se com a adoção do CPC PME, quais 

demonstrações contábeis são exigidas e se houve diminuição ou aumento do acesso e da 

quantidade de documentos solicitados pelas instituições financeiras para a concessão de 

crédito as pequenas e médias empresas. 

As instituições financeiras analisadas – públicas e privadas – foram avaliadas 

utilizando-se os mesmos parâmetros e critérios. Contudo verificou-se que a instituição pública 

de economia mista foi a que diminuiu o acesso ao crédito devido o fator inadimplência das 

micro e pequenas empresas. As linhas de crédito continuam as mesmas, observando-se pouca 

variação dos documentos contábeis exigidos na concessão de crédito entre as instituições. 

Em razão do exposto, conclui-se que o objetivo do estudo foi atingido e que a pergunta 

de pesquisa foi convenientemente respondida. Ou seja, ficou demonstrado que mesmo com a 

adoção do CPC PME, não existe uma efetiva exigência por parte das instituições financeiras, 

tanto públicas como privadas, e tampouco uma adaptação pelos profissionais da 

Contabilidade em relação à adequação das demonstrações contábeis ao novo modelo. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

 

Meu nome é Evandro Filho, sou estudante do curso de especialização na Universidade de 

Brasília e estou elaborando um PROJETO DE PESQUISA na área de contabilidade 

internacional IFRS. Portanto, este questionário tem por finalidade verificar o que mudou após 

a chegada do CPC PME em termos de documentos ou relatórios contábeis exigidos, 

acessibilidade e tempo para liberação das linhas de crédito oferecidas as microempresas e 

empresas de pequeno porte pelas instituições financeiras. Os dados serão utilizados para 

pesquisas e elaboração do artigo científico do curso de Pós-graduação em Auditoria e 

Contabilidade em IFRS da Universidade de Brasília - UnB. Não é necessária a sua 

identificação. Desde já, agradeço sua colaboração! 
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1. Nome da Instituição Financeira? 

 __________________________________________________________ 

  

2. Quanto tempo de atuação como gerente pessoa jurídica? 

 __________________________________________________________ 

 

3. Quais linhas de crédito eram oferecidas pela instituição financeira para contratação por 

micro e pequenas empresas antes da chegada do CPC PME? 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

4. Quais linhas de crédito são oferecidas pela instituição financeira para contratação por 

micro e pequenas empresas atualmente? 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

5. Na sua percepção, as linhas de crédito oferecidas pela instituição financeira para micro 

e pequenas empresas aumentou ou diminui após a chegada do CPC PME? 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

6. O acesso às linhas de crédito por parte das micro e pequenas empresas aumentou ou 

diminuiu com a chegada do CPC PME? 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

7. Antes da chegada do CPC PME, quais documentos ou relatórios contábeis eram 

exigidos para liberação de linhas de crédito? 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8. Quais documentos ou relatórios contábeis são exigidos atualmente para liberação de 

crédito? 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Os documentos ou relatórios contábeis recepcionados pela instituição financeira para 

análise de risco de crédito estão mais confiáveis e transparentes após a chegada do 

CPC PME? Houve mudança? 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


