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INTRODUÇÃO 

 

O  Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera 
(GLENIF), tem como objetivo principal interagir e colaborar nos aspectos 
técnicos com o Conselho de Normas Interancionais de Contabilidade (IASB na 
sigla em inglés), respeitando a independencia que cada organismo mimbro tem 
para enviar as suas opiniões sobre os temas analisados. 

Para responder às consultas dos documentos publicados pelo IASB, o GLENIF 
cria os Grupos Técnicos de Trabalho (GTT), cujos participantes são nomeados 
por cada Organismo Emissor, dirigidos pelo Coordenador, que tem a 
responsabilidade de orientar as reuniões virtuais, compilar as opiniões de todos 
os participantes, preparar a Carta-Comentário e avaliar a aceitação ou não das 
propostas contidas na referida Carta-Comentário.  

Além disso, a por iniciativa dos organismos membros do GLENIF, podem ser 
criados Grupos Técnicos de Trabalho para estudar temas de interesse 
particular da Região vinculados com os regulamentos de transações ou 
eventos econômicos e transmitir ao IASB os resultados de tais estudos.  

De acordo com o papel assumido pelo GLENIF ante o IASB, e com o objetivo 
de melhorar constantemente o seu funcionamento, decidiu-se elaborar este 
Manual de Funcionamento dos GTTs do GLENIF. 
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REGULAMENTO DOS GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO  
FUNDAMENTOS 

 
 
A Ata de Constituição do GLENIF estabelece que cabe ao Diretório a 
constituição dos Grupos de Trabalho, que serão formados por profissionais 
nomeados por cada organismo membro do GLENIF. 

Os GTTs serão criados por área temática, formados por grupos ad hoc para 
cada Projeto de Norma (ED em sua sigla em inglês) ou outros documentos 
publicados pelo IASB para consulta em âmbito mundial e seleccionado pelo 
GLENIF com o objetivo de preparar a Carta-Comentário a ser enviada ao IASB. 

A supervisão do desenvolvimento dos trabalhos dos GTTs estará a cargo de 
um dos seus diretores, com um Coordenador do mesmo país. 

O desenvolvimento do trabalho dos GTTs será virtual e o Coordenador definirá 
a melhor forma de execução. Excepcionalmente, poderão ser realizadas 
reuniões presenciais, e neste caso os custos ficarão a cargo dos integrantes 
que participarem das reuniões.  

Além dos membros do GTT, poderão participar das reuniões outros 
especialistas na matéria, desde que previamente acordado com os membros 
do GTT, com o Coordenador e com o Diretório GLENIF. 

De acordo com o Regulamento do Diretório GLENIF, além de desenvolver as 
atividades do GTT, se ratifica a responsabilidade dos Diretores de motivar os 
membros do Glenif para nomear os integrantes dos grupos a serem criados.  

Estabelece também a responsabilidade do Coordenador em dar sequência ao 
Devido Processo aprovado, a apresentação dos resultados do trabalho 
executado ante o Diretório do GLENIF, em reunião previamente programada e 
a avaliação de resultados das propostas em documento definitivo emitido pelo 
IASB. 
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DOCUMENTOS A SEREM ANALISADOS PELOS GRUPOS DE 
TRABALHO 

 

O GLENIF se propôs a participar do proceso de emissão ou modificação das 
Normas Internacionais de Informação Financeira (IFRS) e estabeleceu como 
prioridade a participação no processo de consulta dos Projetos de Norma (ED 
na sigla em inglês), onde se publica a Proposta específica de uma nova norma 
ou a modificação de uma já existente, juntamente com os fundamentos para as 
conclusões e, quando o IASB considerar necessário, os casos ilustrativos. 

O convite para comentar sobre os EDs se concentra em perguntas específicas 
relativas aos asuntos que o IASB identifica como de particular interesse, 
devendo assinalar o acordo ou desacordo e a justificativa relativa aos aspectos 
levantados. 

Quando o Diretório GLENIF considerar pertinente, participará de consultas de 
documentos de investigação, documentos para discussão e solicitação de 
informação emitidas pelo IASB; estes documentos são emitidos em fase de 
investigação previas à emissão de ED e incluem uma visão global do tema, 
possíveis enfoques para abordagem, opiniões preliminares de seus autores,  
ou do IASB e um convite para comentar. 
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FORMAÇÃO DO GRUPO TÉCNICO DE TRABALHO 

  CRIADO PARA TRATAR DOS DOCUMENTOS DO IASB 

1. A Secretaria informará ao Presidente do GLENIF sobre os documentos em consulta 
publicados pelo IASB e este proporá ao Diretório a criação de um GTT. 

2. Cada Diretor avaliará a Proposta e emitirá a sua opinião com respeito a: 

a. Sua possibilidade de asumir a supervisão de um GTT:  
b. Sua recomendação sobre a criação ou não de um GTT, caso o documento seja distinto aos 

Projetos de Norma (ED); e 
c. Sua possibilidade de traduzir o documento ao español e/ou ao portugués, quando 

aplicável. 

3. O Diretor designado como supervisor de um GTT deve seleccionar, entre os profissionais do 
seu país, o coordenador do GTTe submeter à consideração do Diretório. Uma vez aprovado, 
informar o nome à Secretaria.  

4. A Secretaria do GLENIF remeterá ao Coordenador do GTT o Manual de Funcionamento dos 
Grupos Técnicos de Trabalho para que elabore o Plano de Trabalho, o documento a ser 
analisado e a tradução ao español e/ou portugués, de acordo com a disponibilidade.  

5. Com base na relação de representantes dos organismos membros, a Secretaria do GLENIF 
remeterá a cada organismo membro o convite para a nomeação de um representante no 
respectivo GTT, solicitando os dados requeridos e indicando o prazo máximo para a 
informação dos nomes. O convite deve ir acompanhado do documento a ser estudado pelo 
GTT em inglês e se estiver disponível, a tradução aos idiomas español e portugués.  

6. A Secretaria do GLENIF realizará todas as gestões requeridas para conseguir a indicação de 
integrantes do GTT de um maior número possível de organismos membros.  

7. Concluído o prazo para a recepção das nomeações, a Secretaria do GLENIF remeterá o 
quadro de integrantes do GTT e os dados completos ao Coordenador do GTT e ao Diretor 
Supervisor. 

CRIADO POR UMA SOLICITAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

8. Qualquer organismo membro do GLENIF poderá solicitar, através da Secretaria, a 
investigação de algum outro assunto específico, devendo expor amplamente o tema e as 
fundamentações que justifiquem a investigação. 

9. A Secretaria do GLENIF informará o Presidente sobre a recepção da solicitação. O presidente 
fará consulta ao Diretório para decidir sobre a criação ou não de um GTT. 

10. Cada Diretor avaliará a Proposta e emitirá a sua opinião a respeito da criação ou não de um 
GTT. Quando o Diretório não aprova a investigação solicitada por algum organismo membro 
do GLENIF, será informado por escrito, expondo as razões que fundamentam tal decisão.  

11. Aprovada a criação do GTT para as investigações não vinculadas aos documentos do IASB, 
o Diretório definirá as pautas para o seu desenvolvimento e discutirá com o organismo 
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membro solicitante a possibilidade de Coordenação do GTT, que estará sob a supervisão do 
Diretor que tenha sido designado para tal. 

12.  Designado o Coordenador do GTT, a Secretaria remeterá o Manual de Funcionamento dos 
Grupos Técnicos de Trabalho para que elabore o Plano de Trabalho e indique as pautas para 
o seu desenvolvimento, as quais deverão ser aprovadas pelo Diretório. 

13. Com base na relação de representantes dos organismos membros, a Secretaria do GLENIF 
remeterá convite para a nomeação dos participantes do respectivo GTT, solicitando os dados 
requeridos e indicando o prazo máximo para o recebimento das indicações. O convite deve ir 
acompanhado do documento preparado pelo organismo membro que propôs a investigação.  

14. A Secretaria do GLENIF realizará todas as gestões necessárias para reunir, no GTT, 
representantes do maior número possível de organismos membros. 

15. Concluído o prazo para a recepção dos nomes, a Secretaria do GLENIF remeterá o quadro 
com os integrantes do GTT, contendo todos os dados, ao Coordenador do GTT e ao Diretor 
Supervisor. 

 

PREPARAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E APRESENTAÇÃO 

 

O Coordenador do GTT e o Diretor-Supervisor deverão avaliar a necessidade de preparar uma 
apresentação institucional sobre o documento a ser estudado, que será aprovado pelo Diretor 
Supervisor. No caso do GTT para investigação de assuntos específicos, o plano de trabalho será 
elaborado com base nas diretrizes aprovadas pelo Diretório. 

O Coordenador do GTT deve preparar o Plano de Trabalho, para ser aprobado pelo Diretório do 
GLENIF, detalhando os seguintes aspectos:  

 

a)  Descrição: apresentar o resumo do documento em consulta, ressaltando a data limite para 
a entrega da opinião ao IASB.  

b)  Justificativa: explicação resumida das razões do documento em consulta e da 
importância para a América Latina e em particular para determinados setores; 

c)  Objetivos: expor, além dos objetivo geral de preparar a carta-comentário, os objetivos 
específicos do trabalho;   

d)  Usuarios a consultar: detalhar os perfís dos potenciais grupos de interesse necessários 
para consulta, assim como as atividades e/ou ferramentas de coleta de opiniões a respeito 
do documento, indicando em cada caso a razão da seleção e detalhando o procedimento 
para acolher a informação e preparar a opinião de cada país.  
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e)  Cronograma:  serão explicitadas as datas para as seguintes atividades: 
  

Tradução do documento em consulta, nos casos aplicáveis; 

Preparação do Programa de Trabalho;  

Distribuição do Programa de Trabalho do GTT, para obter comentários dos integrantes do GTT e 
prazo  máximo para receber os comentarios; 

Data de emissão do Programa de Trabalho do GTT, para aprovação do Diretório GLENIF; 

Prazo para investigação preliminar do tema em cada país; 

Projeto e distribuição das ferramentas acordadas para ober a informação; 

Reuniões virtuais do GTT para discutir as respostas preliminares e/ou definitivas obtidas pelos 
integrantes; 

Desenvolvimento das atividades acordadas em cada país para obtenção de opiniões sobre o 
projeto em estudo;  

Prazo de compilação e resumo das respostas aportadas pelos integrantes do GTT; 

Envio do projeto de resposta ao Diretório GLENIF cinco (5) días antes do envio ao IASB, como 
prazo mínimo; 

Apresentação ao Diretório GLENIF em reunião virtual dois (2) días anteriores à data de 
encerramento de consulta estabelecido pelo IASB, no mínimo. 

Data de entrega da Redação definitiva da Carta-Comentário do GLENIF ao IASB em espanhol e 
inglês um (1) dia antes da data de encerramento da consulta estabelecida pelo IASB, como prazo 
mínimo. 

f) Controle de Ações: detalhar as estratégias de seguimento a serem utilizadas para avaliar 
a adequada aplicação das atividades e ferramentas de captação aprobadas pelo GTT;  

g)  Documentos a elaborar (Atas/Informes): De cada GTT, deve ser submetido ao GLENIF, 
no mínimo: 

I. atas de cada reunião realizada com os integrantes do Grupo, indicando os presentes 
e os ausentes; 

II. compilação de investigações preliminares feitas por países sobre a questão 
abordada pelo GTT; 

III. compilação aproximada de respostas por cada país para cada uma das perguntas 
do documento; 

IV. conclusão geral do GTT, com base nas respostas recebidas, detalhando opiniões 
divertentes ao consenso geral e a justificativa técnica levantada, assim como outras 
recomendações efetuadas pelos integrantes do GTT e sua justificativa técnica. 

V. Carta-Comentario em espanhol e em inglês, no mínimo, com a opinião do GLENIF 
para ser emitido ao IASB. 
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18. O Plano de Trabalho do GTT de investigação de assuntos específicos deverá adaptar-se 
sempre que possível aos assuntos indicados no ítem anterior, sendo imprescindível indicar as 
datas das reuniões virtuais e da apresentação das conclusões ao Diretório. 

19. O Diretório GLENIF revisará o Plano de Trabalho e realizará as propostas de modificação, em 
casos aplicáveis, em uma reunião virtual ou qualquer outra via considerada célere. 

20. A apresentação institucional e o plano de trabalho serão enviados pela Secretaria do GLENIF 
a cada organismo membro. 

 

 DESENVOLVIMENTO DO PALNO DE TRABALHO 

21. Na primeira reunião do GTT, o Coordenador explicará o Plano de Trabalho e definirá as datas 
e horário das reuniões virtuais, as atividades e ferramentas para o estudo do documento, o 
desenvolvimento da pesquisa, de acordo com os objetivos do GTT. 

22. O representante de cada país deve coordenar internamente o desenvolvimento das 
atividades e a aplicação das ferramentas acordadas com o Coordenador do GTT e 
detalhadas no Plano de Trabalho. 

23. Quando algum dos integrantes do GTT apresentar dificuldades para o desenvolvimento das 
atividades e/ou aplicação das ferramentas indicadas, deverá informar o Coordenador do GTT, 
indicando outras alterantivas de consulta mais rápidas, ou adequadas. 

24. Nas datas e horário acordados, os integrantes do GTT irão compartilhar os avanços e 
conclusões preliminares, devendo o Coordenador do GTT elaborar uma ata de cada reunião, 
que será enviada três días úteis subsequentes a sua realização, a todos os participantes, ao 
Diretor – Supervisor e à Secretaria do GLENIF, indicando se houve a ausencia de algum dos 
integrantes designados. 

25. Caso algum dos integrantes não possa participar de alguma reunião virtual, deverá informar 
ao Coordenador do GTT e remeter, via correio eletrônico, os avanços do trabalho executado 
e/ou as conclusões do seu país, para que o seu nome possa constar da ata da referida 
reunião. 

26. Se algum integrante do GTT não assistir à reunião virtual, não informar a sua ausência e/ou 
não enviar informações sobre o andamento dos trabalhos em seu país, o Coordenador 
deverá entrar em contato para saber se existe intenção de continuar no grupo. Se isso se 
confirmar, o Coordenador deverá informar à Secretaria do GLENIF para que seja comunicado 
ao organismo que o indicou. 

27. Cada Organismo Emissor tem plena liberdade de buscar opiniões de pessoas ou instituições 
que considerar pertinentes; caso incorporar alguma ferramenta de consulta distinta daquelas 
acordadas no GTT, seu representante deverá informar ao Coordenador durante a reunião 
virtual ou antes, se considerar que isso possa beneficiar os objetivos do grupo. 

28.  Os representantes de cada país deverão compilar as respostas obtidas no seu âmbito, 
registrar as conclusões finais sobre cada pregunta constante no documento em estudo, bem 



 

9 

 

como a sua fundamentação, para serem analisadas pelo Coordenador do GTT e 
contempladas na conclusão definitiva. 

29.  Para facilitar a análise das propostas apresentadas pelos entrevistados e/ou organismos 
membros, e determinar as conclusões, poderá ser utilizado o sequinte esquema:  

a. Opiniões com justificativa técnica;  
b. Opiniões com justificativa jurídica;  
c. Opiniões com justificativa prática;  
d. Opiniões sem justificativa.  

30. Na reunião final para analisar as conclusões do GTT, as decisões sobre redação da resposta 
a cada pregunta serão submetidas à votação, sendo que cada organismo membro terá direito 
a  um (1) voto, mesmo quando haja mais de um representante no GTT; o Coordenador do 
GTT terá direito a um (1) voto adicional somente quando não houver maioria simples para 
uma abordagem necessária e/ou decidir entre uma ou mais abordagens. 

31. As opiniões minoritárias deverão apresentar fundamento técnico e as mesmas serão 
informadas no momento da apresentação dos resultados pelo Coordenador do GTT, ante o 
Diretório GLENIF,   

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS AO DIRETÓRIO 

32.  O Diretório GLENIF se reunirá virtualmente para ouvir a apresentação dos resultados de 
cada GTT. 

33.  As reuniões de apresentação de resultados ao Diretório contarão com a participação do 
Coordenador, representando o GTT, que poderá estar acompanhado de um Assessor, expert 
no tema a ser apresentado. 

34. O Coordenador do GTT deverá realizar uma breve apresentação dos principais aspectos do 
tema, bem como das respostas consensuadas de cada uma das perguntas feitas pelo IASB, 
apresentando a sua justificativa e registrando em cada caso as opiniões minoritárias 
identificadas. 

35. Com base na Proposta da Carta-Comentario apresentada pelo Coordenador do GTT, o 
Diretório definirá e aprovará a resposta de cada pergunta feita pelo IASB no documento sob 
consulta. 

36. Concluída a reunião, o Coordenador do GTT, juntamente com o Diretor Supervisor, 
procederão à nova redação da Carta-Comentário do do GLENIF em español e inglês, para 
ser submetido à análise dos Diretores, conforme modelo anexo. 

37. É de responsabilidade do Diretor-Supervisor verificar se todas as observações feitas foram 
devidamente corrigidas, bem como a emissão oportuna da Carta-Comentário definitiva à 
Secretaria do GLENIF, para posterior envio ao IASB. 

38. Uma vez remetida a Carta-Comentário ao IASB, a Secretaria do GLENIF deverá: 

a. Informar sobre o envio ao Diretório GLENIF e aos integrantes do GTT; 
b. Remeter o documento em espanhol ou portugês a cada Organismo Emissor membro do 

GLENIF; 
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c. Publicar na página web do GLENIF a versão em inglês, espanhol e inglês da Carta-
Comentário. 

39. No caso de um GTT para investigação não vinculada aos documentos do IASB, o 
Coordenador realizará a apresentação ao Diretório onde o documento final será discutido. O 
Diretório decidirá os passos a serem seguidos após a aprovação do documento. 
 

ACOMPANHAMENTO DAS CARTAS-COMENTÁRIO  

 

40. Cuando o documento final de cada tema for emitido pelo IASB, a Secretaria do GLENIF 
deverá enviar ao Coordenador do GTT, para que este revise e identifique se foram incluídas 
as propostas apresentadas pelo GLENIF. 

 

41. O Coordenador apresentará ao GLENIF os resultados do acompanhamento das propostas 
apresentadas pelo GLENIF ao IASB. 

 

MODELO CARTA COMENTARIO 

[Indique aquí la Fecha de Aprobación del Directorio] 

 
International Accounting Standards Board  
30 Cannon Street  
London EC4M 6XH  
United Kingdom  
 
RE: [Indique el nombre del Proyecto de Norma en consulta]  
 
Estimados miembros del Consejo  
 
El “Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera”

1
 – GLENIF agradece la oportunidad de comentar 

sobre [Indique el nombre del Proyecto de Norma en consulta] (el “ED”).  
 
Debido Proceso 
Las discusiones con relación al ED se celebraron dentro de un Grupo Técnico de Trabajo (GTT) específico creado en el mes de 
[Indique el mes y año de creación del GTT]. Todos los países miembros tuvieron la oportunidad para designar al menos un 
integrante en este GTT. Cada emisora de normas representada en el GTT llevó a cabo diferentes tareas en sus respectivos países 
(por ejemplo encuestas, grupos de trabajo internos). Se resumieron todos los resultados, y este resumen sirvió como la 
plataforma para el proceso de discusión del GTT. 

                                                           
1
 El objetivo general del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF) es presentar 

contribuciones técnicas en referencia a todos los Proyectos de Norma publicados por el IASB. Por consiguiente, GLENIF tiene la 

intención de tener una sola voz regional delante del IASB. EL GLENIF está constituido por: [Indique en orden alfabético los 

países así como los observadores participantes del GLENIF, detallando el cargo, en los que conforman el Directorio]. 
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El GTT discutió los puntos de vista diferentes incluidos en el resumen durante varias conferencias. En dichas llamadas, el GTT 
desarrolló un documento final con base en las respuestas consensuadas y los puntos de vista técnicos de todos sus miembros. 
Finalmente, el documento del GTT se presentó al Directorio de GLENIF para su aprobación. 

Comentario General 

 [Indique aquí la conclusión general sobre el documento, con base en lo aprobado por el Directorio] 

 
Comentarios Específicos 
Adjunto a la presente se encuentran nuestras respuestas específicas a las preguntas incluidas en el ED.  

Contacto 
Si ustedes requieren hacer algunas preguntas acerca de nuestros comentarios, por favor contactar glenif@glenif.org. 

 Les  saluda atentamente,  
 
 
 
[Indique el nombre completo del Presidente de GLENIF]  
Presidente 
Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF) 

mailto:glenif@glenif.org
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[Fecha] 

 
International Accounting Standards Board  
30 Cannon Street  
London EC4M 6XH  
United Kingdom  
 
[RE: Exposure Draft ED_________________________________________] 
 
Dear Board Members 
 
The “Group of Latin American Accounting Standard Setters”

2
 – GLASS welcomes the opportunity to comment on [the Exposure 

Draft ED_____________________________] (the “ED”). 
  
Due process  
The discussions regarding the ED were held within a specified Technical Working Group (TWG) created in [Indique el mes y año 
de creación del GTT]. All country-members had the opportunity to appoint at least one member to participate in this TWG. Each 
standard setter represented in the TWG has undertook different tasks in their respective countries (e.g. surveys, internal 
working groups). All results were summarized, and this summary was the platform for the TWG discussion process. 
  
The TWG discussed the different points of view included in the summary during several conference calls. In those calls the TWG 
developed a final document on the basis of the agreed-upon responses and the technical points of view of its members. Finally, 
the TWG document was submitted to the GLASS Board for its approval. 
 

Overall Comments 

[Indique aquí la conclusión general sobre el documento, con base en lo aprobado por el Directorio] 

 
Specific comments  
Attached please find our specific responses to the questions presented in the ED. 
  
Contact  
If you have any questions about our comments, please contact glenif@glenif.org. 

Sincerely yours,  
 
[Indique el nombre completo del Presidente de GLENIF]  
Chairman  
Group of Latin American Accounting Standard Setters (GLASS) 

                                                           
2
 The overall objective of the Group of Latin American Accounting Standard Setters (GLASS) is to present technical contributions 

with respect to all Exposure Drafts issued by the IASB. Therefore, GLASS aims to have a single regional voice before the IASB. 
GLASS is constituted by: [[Indique en orden alfabético los países así como los observadores participantes del GLENIF, 
detallando el cargo, en los que conforman el Directorio] 
 

mailto:glenif@glenif.org

