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As normas internacionais de contabilidade são um conjunto de normas emitidas pelo IASB -

InternationalAccounting Standards Board  (órgão supranacional com responsabilidade de atuar 

como Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade), que visam à uniformizaçãodos 

procedimentos contábeis e as políticas existentes entre os países a ele vinculados, melhorando 

a estrutura conceitual e proporcionando a mesma interpretação das demonstrações financeiras. 

Este estudo objetiva analisar o processo de adequação das normas internacionais nas Sociedades 

Anônimas (S/A) do Recôncavo Baiano, logo os objetivos específicos é identificar a quantidade 

de sociedades anônimas do recôncavo da Bahia;verificar os principais benefícios e dificuldades 

encontrados no processo de convergência destas sociedades e; comparar os resultados do antes 

e após a promulgação da Lei 11.638/07 nas sociedades anônimas do recôncavo. Assim, a 

pesquisa possui caráter exploratório e descritivo, visto que o objetivo está relacionado em 

analisar e descrever o processo de adaptação das normas, e os benéficos e dificuldades 

encontrado após a adequação,possuindo abordagem qualitativa, pois pretende-seexpor as 

opiniões dos usuários da informação contábil a respeito dos impactos positivos e negativos em 

relação à harmonização das normas e;sendo uma pesquisa de campo que será realizada com as 

sociedades anônimas do recôncavo da Bahia, o instrumento de coleta será por meio de 

questionários aplicados aos contadores da entidade e análise documental dos demonstrativos 

divulgados na BOVESPA. Dessa forma, espera-se como resultado demonstrar o 

desenvolvimento da gestão das empresas que utilizam as IFRS como um mecanismo de auxilio 

de controle organizacional, tendo a ferramenta como instrumento diferencial na realização das 

escolhas estratégicas dos negócios constatando a relevância das informações contábeis, além 

disso, a comparação da maneira de como era fornecido às escrituras contábeis antes da 

harmonização, com os novos métodos, modelos e procedimentos de fornecimento de 

informação contidos nas normas internacionais, identificando o progresso e eficiência da gestão 

empresarial, evidenciando as principais mudanças na gestão das companhias ao agregar novas 

técnicas e mecanismos da contabilidade a partir da convergência das IFRS e como isso tem 

impactado no processo de tomada de decisão. 
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