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Corpo de texto (25pt a 30pt)O XBRL é uma linguagem de marcação que, a partir da definição de uma taxonomia padrão, possibilita que os relatórios financeiros sejam
disponibilizados num formato que facilita as comparações e análises precisas com mais rapidez e transparência. Como toda novidade
tecnológica, o XBRL encontra algumas dificuldades para sua implementação. Mas adoção dessa linguagem como padrão de divulgação dos
relatórios financeiros/contábeis apesar de ser desafiadora, proporcionará muitos benefícios às instituições financeiras e empresas em
geral, bem como aos fiscos, em todas as áreas, seja federal, estadual ou municipal.

O XBRL é uma linguagem de marcação que, a partir da definição de uma taxonomia padrão, possibilita que os relatórios financeiros sejam
disponibilizados num formato que facilita as comparações e análises precisas com mais rapidez e transparência. Como toda novidade
tecnológica, o XBRL encontra algumas dificuldades para sua implementação. Mas adoção dessa linguagem como padrão de divulgação dos
relatórios financeiros/contábeis apesar de ser desafiadora, proporcionará muitos benefícios às instituições financeiras e empresas em
geral, bem como aos fiscos, em todas as áreas, seja federal, estadual ou municipal.

INTRODUÇÃO

OBJETIVO GERAL:

• Demonstrar o estágio em que se encontra a implementação
do XBRL no Brasil, comparando como a sua adoção pelo
mundo, com ênfase nos países europeus.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Evidenciar as características e evolução histórica da
linguagem XBRL.
• Destacar o uso do XBRL para a evidenciação de
demonstrações contábeis / financeiras.
• Explanar sobre a evolução da taxonomia XBRL no mundo.
• Analisar o estágio de implementação das centrais de
balanços em diversos países e no Brasil.
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A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho é
uma pesquisa bibliográfica e documental.
• A pesquisa é considerada bibliográfica porque foi desenvolvida
com base em materiais já elaborados, constituído principalmente
de livros e artigos científicos relativos à área contábil e de
tecnologia da informação.
• É considerada também documental porque analisa materiais,
disponibilizados em fontes oficiais, tais como: (a) normativas que
realtivas a padronização das normas contábeis brasileiras e
internacionais; (b) as orientações preliminares do Conselho
Federal de Contabilidade e do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis quanto às propostas de taxonomia XBRL para o Brasil, e;
(c) a respectiva proposta da Central de Balanços brasileira.
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• A padronização dos relatórios contábeis e financeiros que se pretende com a adoção da linguagem XBRL é de fundamental importância
para automatizar a divulgação e análise das demonstrações contábeis no Brasil.

• Verificou-se que a definição da taxonomia brasileira é uma necessidade premente para a implementação dessa linguagem no país.
• Assim como em alguns países apontados no estudo, a adoção do XBRL pode facilitar a implementação da Central de Balanços

brasileira.
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