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ARAUJO, Danilo Mikel Diniz Cabral de. A reforma contábil em Instituições Federais de 

Ensino de Pernambuco: um estudo multicaso da aderência ao Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi verificar o grau de aderência das Instituições Federais de Ensino 

(IFEs) do estado de Pernambuco ao Manual de Contabilidade da Secretaria do Tesouro 

Nacional. Trata-se de um estudo exploratório descritivo do tipo multicaso, com abordagem 

quantitativa e qualitativa. Foi desenvolvido com o universo que abrange as IFEs do estado de 

Pernambuco no período de janeiro a março de 2012. A coleta de dados foi realizada de forma 

presencial nos doze centros de ensino que compõem esse universo: Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Fundação 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) constituído por 9 centros de ensino. O 

processo de coleta de dados consistiu na aplicação de um questionário fechado e na realização 

de entrevista semi-estruturada com contadores representantes das instituições. A análise de 

dados constituiu-se na abordagem quantitativa e qualitativa. Para análise dos dados 

quantitativos foi realizada a estatística descritiva através do programa estatístico SPSS 13.0
®
, 

com apresentação dos resultados em quadros, gráficos e tabelas. Quanto à análise dos dados 

qualitativos, foi utilizado o método de análise de conteúdo. Conclui-se que houve pouco 

avanço na medida em que os ativos são valorados pelo valor original de entrada; as receitas e 

despesas são reconhecidas pelo enfoque orçamentário; e as provisões, na sua maioria, não são 

reconhecidas e estimadas. 

 

Descritores: Regime de competência; administração pública; contabilidade; contabilidade 

governamental. 
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ARAUJO, Danilo Mikel Diniz Cabral de. The accounting reform in the Federal Institutions of 

Education of Pernambuco: a multicase study of adherence to the Manual Accounting Applied 

to the Public Sector. 2012. Dissertation (Master Degree in Accounting Sciences) – Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to verify the adherence degree of Federal Institutions of Education 

(IFEs) in the state of Pernambuco to the Manual of Accounting Department of the Treasury. 

This is an exploratory descriptive multicase study with quantitative and qualitative approach. 

It was developed with the universe that includes the IFEs in the state of Pernambuco in the 

period from january to march 2012. Data collection was conducted in person in the twelve 

learning centers that make up this universe: the Federal University of Pernambuco (UFPE), 

Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE), Federal University of São Francisco 

Valley (UNIVASF) and Federal Institute of Education, Science and Technology of 

Pernambuco (IFPE) which consists of nine learning centers. The process of data collection 

consisted of the application of closed questionnaire and conducting semi-structured interviews 

with accountants representatives of institutions. Data analysis consisted in quantitative and 

qualitative approach. The quantitative analysis was performed by descriptive statistics using 

the SPSS 13.0
®
, with presentation of results in charts, graphics and tables. For the analysis of 

qualitative data, was used the method of content analysis. It is concluded that there was little 

progress in that assets are valued at the original value of entry; revenues and expenses are 

recognized by the focus budget, and provisions for the most part are not recognized and 

estimated. 

 

Keywords: Accrual basis; public management; accounting; government accounting. 
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APRESENTAÇÃO 

 

No ano de 2008, ingressei no serviço público como contador da Reitoria da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O desenvolvimento desta função até o presente 

momento permitiu-me vivenciar a influência das Normas Contábeis Aplicadas ao Setor 

Público (NBCASP) na rotina de trabalho de uma instituição de ensino. 

A partir disso, passei a interrogar-me sobre o entendimento dos gestores a respeito das 

inovações propostas pelas NBCASP. Assim, surgiu a proposta de trabalho deste estudo, 

buscando investigar o assunto em Instituições Federais de Ensino de Pernambuco. 

Esta dissertação, apresentada no formato tradicional, é produto do Curso de Mestrado 

em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco, orientado pelos professores 

Marco Tullio de Castro Vasconcelos e Aldemar de Araújo Santos, e também fruto da minha 

experiência profissional como funcionário da UFPE. 

As próximas páginas apresentam uma breve introdução, seguida dos objetivos do 

estudo. Mais adiante, a justificativa e o referencial teórico abordam a importância do estudo e 

os conceitos mais relevantes sobre a temática estudada. No proceder metodológico discorre-se 

sobre as etapas de desenvolvimento da pesquisa. A análise dos dados está dividida pelos tipos 

de abordagem quantitativa e qualitativa. Por fim, apresenta-se a conclusão e as sugestões para 

futuros estudos. 

Espero que a leitura deste estudo permita melhor compreensão desse fenômeno tão 

complexo que é a mudança de práticas no serviço público. Entretanto, não se tem a pretensão 

de estabelecer um padrão de comportamento na contabilidade pública, mas estimular outros 

autores a desenvolver trabalhos nesta temática de modo a ampliar o debate da questão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a contabilidade aplicada ao setor público esteve sempre focada na 

figura da execução orçamentária e priorizando o controle da legalidade. Entretanto, nas duas 

últimas décadas ocorreram profundas mudanças no âmbito público a nível mundial de modo a 

provocar um distanciamento do enfoque estritamente orçamentário. 

Para aplicação dessas transformações nos modelos contábeis governamentais fez-se 

necessário o estabelecimento de quebra de paradigmas até então vigentes. Práticas contábeis 

até então características da contabilidade pública aos poucos vêm sendo abandonadas, como 

pode ser percebido através da adoção do regime de competência e da contabilidade 

patrimonial. 

Este processo de transformação mundial na contabilidade influenciou o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) a publicar as dez primeiras Normas de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). A publicação, feita através da Portaria nº 184/2008, 

visa à convergência aos padrões contábeis internacionais (BRASIL, 2008). 

As Normas impulsionaram importantes inovações buscando estabelecer 

procedimentos unificados de registro de eventos que afetam o patrimônio, abrangendo desde o 

conceito do patrimônio, seus sistemas e as transações que o modificam até a mensuração e 

avaliação adequada dos elementos que constituem o patrimônio. Destaca-se também o aspecto 

contábil do planejamento e o controle contábil, objetivando maior efetividade nas 

informações apresentadas. Percebe-se, que as NBCASP auxiliam na ampliação da qualidade 

da informação contábil, atribuindo ao patrimônio público o registro de todos os eventos que 

possam afetá-lo e ampliando o nível de transparência dos resultados na gestão pública, que 

criam convergência no sentido de valorizar a contabilidade patrimonial ou de competência 

(BRASIL, 2008).  

Nesse cenário brasileiro, o processo de convergência das NBCASP originou o Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O Manual, entendido como a base norteadora 

para implementação das mudanças em curso na prática contábil governamental, teve a sua 

terceira edição publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 2010 (BRASIL, 

2010).  
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O Manual foi elaborado com o propósito de descrever as rotinas e procedimentos 

contábeis a serem seguidos pelas três esferas públicas brasileiras. Em seu conteúdo, há 

inovações de grande vulto que até então não eram realizadas no setor público. Isso porque até 

então prevalecia a cultura do enfoque orçamentário, o que levou a um abandono da 

mensuração e evidenciação do patrimônio público como centro das suas atividades. O 

entendimento adotado agora pelo Manual é de que as práticas contábeis devem ser norteadas 

pela resolução do CFC nº 750/1993 (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 

1993), a qual consagra a observância do conjunto de princípios contábeis como obrigatórios 

para a profissão contábil. Assim, o Manual de Contabilidade dispõe: 

Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos, este Manual 

procura descrever rotinas e servir como instrumento orientador para a racionalização 

de aspectos e métodos patrimoniais relacionados às variações patrimoniais públicas. 

Busca, assim, melhorar a qualidade e a consistência das informações prestadas a 

toda a sociedade, de modo a possibilitar o exercício da cidadania no controle dos 

elementos e variações do patrimônio dos Governos Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal (BRASIL, 2010). 

Em termos de gestão, constantemente são promovidas mudanças objetivando 

aprimorar a máquina pública. Nesse sentido, os conceitos de governança corporativa auxiliam 

na compreensão e na avaliação do andamento de uma política pública. A governança 

coorporativa, inicialmente aplicada ao setor privado, traz para o setor público a possibilidade 

de dotar as entidades desta área de um comportamento mais transparente e com maior 

responsabilização na produção de resultados. A adoção de boas práticas permite maior 

eficiência e eficácia na consecução das metas estabelecidas pelas instituições do governo 

(MATIAS-PEREIRA, 2010). 

A estrutura de governança corporativa deve ser complementada por uma abordagem 

eficaz que contemple a consagração dos Princípios de Contabilidade, que representam a 

essência das doutrinas e teorias relativas da ciência contábil, consoante com o entendimento 

predominante nos universos científico e profissional do país. Um dos princípios de boa 

governança é o compliance. O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, 

que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um 

pedido (ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

Tendo em vista que as Instituições Federais de Ensino são importantes organizações 

da administração pública federal indireta, tendo como responsabilidade a disseminação do 

conhecimento junto à sociedade através do ensino, da pesquisa e da extensão, faz-se 
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necessário o uso de uma administração moderna e inovadora por parte dos seus gestores, 

principalmente no que concerne às decisões que envolvem o manuseio de recursos públicos 

para produção de bens e serviços.  

Para se fazer valer o conjunto de inovações da contabilidade, o Ministério da Fazenda 

delegou à Secretaria do Tesouro Nacional o estabelecimento de prazo para implantação das 

mudanças. Os caminhos de transição ocorrem de diferentes formas de acordo com os 

diferentes tipos e tamanhos das instituições. Por isso, a conversão às NBCASP afeta 

diretamente o trabalho de gestores responsáveis por envolver planejamento e administração 

detalhada desse processo de reforma. Todo esse contexto denota a fundamental relevância na 

investigação da percepção dos gestores responsáveis pelo cumprimento de tais normas.  

A necessidade de melhor compreender as mudanças nos procedimentos contábeis leva 

ao estabelecimento da seguinte pergunta condutora do estudo: Como está o processo de 

aderência das Instituições Federais de Ensino de Pernambuco às mudanças na 

contabilidade pública propostas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público?  

 

 

 

, 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

O presente estudo tem como objetivo geral verificar o grau de aderência das Instituições 

Federais de Ensino de Pernambuco ao Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. 

  

2.2 Específicos  

 

a) Conhecer o perfil dos contadores responsáveis pela implantação das Normas Contábeis 

Aplicadas ao Setor Público nas Instituições Federais de Ensino do Estado de 

Pernambuco;  

b) Investigar a utilização das práticas orçamentária e contábil pelos contadores; 

c) Observar possíveis contingências na implantação da nova contabilidade governamental; 

d) Verificar a conformidade ou não das instituições com relação às normas contábeis, 

mediante critérios relacionados ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 

seus ativos. 
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3 JUSTIFICATIVA 

   

 Desde a década de oitenta busco-se um movimento impulsionado por organismos 

internacionais a nível mundial a fim de reduzir os déficits dos estados e fazer com que as 

gestões públicas tornassem mais eficientes. Para isso buscou espelhar-se no modelo de gestão 

empresarial. Nesse cenário, teve-se origem aos modelos de gestão por resultados que logo 

percebeu a necessidade de uma informação contábil capaz de subsidiar a mensuração dos 

resultados. 

             No entanto, a informação contábil no setor público possuía diversas limitações no que 

tange a sua capacidade de mensurar o patrimônio público. Por muito tempo, a contabilidade 

pública foi vista apenas como forma de acompanhar a evolução de receitas e despesas. Ocorre 

que, tratando-se da contabilidade pública apenas como instrumento de acompanhamento de 

execução orçamentária, sem explorar todo o seu potencial, tem-se uma contabilidade 

incompleta, incapaz de fornecer um grau de transparência satisfatório aos usuários. 

            O registro contábil sob o enfoque orçamentário levou ao entendimento da 

desobrigação de reconhecer os fatos econômicos pelo regime de competência. Como 

consequência desse entendimento não era necessário o reconhecimento de depreciação e 

outras provisões, como também o fato das receitas serem reconhecidas apenas no momento da 

arrecadação e as despesas no momento do empenho.      

Acompanhando o movimento internacional de convergência das normas de 

contabilidade pública a recente publicação de novas normas de contabilidade pública que deu 

origem ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (BRASIL, 2010) e o 

consequente início de novos compromissos dos contadores públicos exige o aprofundamento 

do entendimento dessas inovações. Uma vez que as práticas contábeis a serem abandonadas 

estão em vigência desde a criação da lei 4320/1964, somando mais de quatro décadas de 

vigência.  

Esse entendimento se faz importante para que instituições e usuários possam de fato 

ter acesso aos benefícios trazidos por essas inovações. A plena aplicação do regime de 

competência permite ter uma base segura de informação capaz de verificar os verdadeiros 

custos dos serviços públicos. Verificar o  estágio da aderência ao MCASP torna-se relevante a 

fim de tais mudanças não caia em descrédito e que não fique apenas no simbolismo, sem 

nenhum impacto na vida prática das instituições. Logo, pesquisas sobre o tema, mesmo em 
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um momento de transição da antiga contabilidade para o regime de competência  pode trazer 

subsídios  no sentido de dirimir possíveis falhas. 

Como meio para atingir os objetivos propostos e também compreender a essência da 

reforma contábil foi realizada revisão da literatura em dissertações, teses, periódicos, livros e 

sites. A percepção trazida pela revisão de literatura foi a escassez de estudos acerca do tema. 

Essa escassez faz com que profissionais técnicos, gestores e estudiosos ainda não possuam 

fácil acesso a materiais que revelem a configuração prática dessa nova contabilidade 

governamental. Dessa forma, é de fundamental relevância o desenvolvimento de estudos que 

busquem explorar as situações vivenciadas pelas instituições públicas diante dessas 

mudanças. 

As Instituições Federais de Ensino são unidades produtivas que requerem a utilização 

de insumos para o exercício da função de produção educacional. O financiamento das 

instituições depende exclusivamente de subsídios por parte do poder público, via orçamento, 

para a sua manutenção. A principal origem destes subsídios é o pagamento de alguns tributos 

previstos no art. 212 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988b). As instituições são 

autarquias federais com autonomia financeira, o que as leva a realizar todo o ciclo 

orçamentário. Diante desse cenário, teve-se estimulado o interesse a respeito do desempenho 

contábil das Instituições Federais de Ensino, entendendo-se este trabalho como um artefato de 

auxílio à boa administração pública.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1. Reformas da administração pública 

 

Constantemente se questiona o desempenho da gestão pública no Brasil e no mundo, 

em decorrência dos resultados insatisfatórios historicamente produzidos diante das crescentes 

necessidades sociais. Reformas administrativas buscaram superar as dificuldades e desafios 

encontrados em diversos cenários de governo: autoritário, democrático, de direita, de 

esquerda, militar e outros (BIZERRA, 2011). Apesar dos modelos administrativos serem mais 

comuns em determinado tipo de estado, isso não está atrelado diretamente ao tipo de estado 

ou sistema econômico.  

A execução de reformas administrativas envolve a introdução de novas técnicas de 

gestão que proporcionem um funcionamento mais eficiente, eficaz e efetivo; bem como a 

criação de sistema de informações úteis ao processo de tomada de decisões (GRATERON, 

1999). Assim, a exemplo da transição do modelo patrimonialista para o burocrático, a 

intenção era de dirimir a centralização do poder o tornando mais eficiente dentro da estrutura 

dos estados capitalistas.  

Apesar da palavra reforma remeter a melhorias, apenas uma mudança no 

funcionamento não é suficiente para caracterizar que houve uma reforma administrativa. 

Bresser-Pereira (2001) afirma que para merecer o título de reforma administrativa, as 

mudanças devem alterar substancialmente a forma de funcionamento. Assim, na história do 

capitalismo, o autor considera apenas dois tipos de reformas: a reforma burocrática e a 

reforma do serviço civil. E entende que: 

A primeira marca a transição para a dominação racional-legal de que nos fala 

Weber, representando um momento fundamental do processo histórico de 

racionalização burocrática. Através dela instala-se uma administração profissional, 

estabelecendo-se instituições e políticas públicas próprias da administração pública 

burocrática. A segunda, por sua vez, partindo da existência de um Serviço Civil, 

desenvolve um conjunto de instituições e de princípios que viabilizam e dão origem 

à administração pública gerencial. 

Na história do Brasil, é possível identificar três importantes reformas administrativas: 

a reforma burocrática de 1936, cujo marco foi a criação do Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP); a reforma de 1967, estabelecida pelo Decreto-Lei nº 200; e a 
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reforma pública gerencial, iniciada em 1995 (BRESSER-PEREIRA, 2001; MATIAS-

PEREIRA, 2008). Essas reformas se deram em momentos bastante distintos da história 

nacional. A primeira reforma aconteceu em regime democrático, porém com traços de forte 

centralização de poder; a segunda se deu em um regime autoritário; e a terceira foi realizada 

após a abertura da economia e de forte ideologia do estado mínimo. 

Os modelos de administração vigentes em cada período influenciaram essas reformas: 

o modelo de administração patrimonialista caracterizou a reforma da década de 1930; o 

modelo de administração burocrática influenciou a reforma empreendida em 1967; e o 

modelo de administração gerencial foi estabelecido pela reforma de 1995 (BRESSER-

PEREIRA, 2001). 

O modelo patrimonialista é típico dos regimes autoritários onde a vontade dos 

dirigentes ultrapassa os atos administrativos. Nesse sentido, a reforma administrativa 

burocrática teve como objetivo cessar as premissas do Estado patrimonial. Assim, Toscano 

Júnior e Leitão (2006) afirmam: 

A administração pública burocrática, em suas mais puras bases weberianas, buscava 

cessar os vieses naturais da administração pública patrimonialista que não fazia 

distinção entre o patrimônio público e o privado. [...] Contudo, à medida que o 

Estado liberal do século XIX dava lugar ao Estado social e econômico do século 

XX, verificou-se que a administração pública burocrática apresentava sérios 

limitadores em termos de qualidade, eficiência e economia. 

O modelo gerencial da gestão pública brasileira, iniciado em 1995, baseou-se nas 

mudanças no regime jurídico e na reforma constitucional. A reforma introduziu o 

reconhecimento da eficiência como um dos princípios da administração pública. Bresser-

Pereira (2001) afirma que a reforma foi aprovada conforme a proposta do governo de plantão, 

estabelecendo como eixo a flexibilização do regime jurídico único, a criação de agências 

reguladoras e proporcionando mais autonomia a essas agências. 

Além das alterações constitucionais e da criação de órgãos reguladores, o contexto da 

reforma gerencial influenciou a promulgação da lei de responsabilidade fiscal sobre o controle 

de recursos públicos. De acordo com Söthe (2009), a criação da lei nº 101 de 2000 (BRASIL, 

2000) melhorou o enfoque da gestão pública por resultados e ampliou a gestão fiscal 

tornando-a mais responsável e transparente. 

A reforma brasileira não se deu de forma isolada, ela foi originada por um movimento 

mundial a fim de modernizar os estados, que teve início nos países desenvolvidos e 
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posteriormente se estendeu para o eixo dos países em desenvolvimento. Nesse contexto, 

Viana (2010) coloca que muitos autores investigaram reformas gerenciais nas administrações 

ocidentais e muitas tipologias mais ou menos diferentes foram publicadas. O que elas têm em 

comum: técnicas de gestão de negócios; orientação para o serviço e para o cliente; 

mecanismos tipo-mercado tal como a competição.  

A ruptura com um modelo não acontece de forma repentina e mecânica como bem 

preceitua a teoria institucional, mesmo que se criem políticas formais através de leis e normas. 

Assim alguns fatores contribuíram para inibir a mudança da administração burocrática para a 

gerencial, como a inércia, os interesses escusos e a ideologia burocrática enraizada na 

administração pública (BRESSER-PEREIRA, 2001). No Brasil, os resultados foram poucos e 

não produziram a totalidade dos efeitos desejados. A sobreposição do interesse pelo ajuste 

fiscal contribuiu, sem dúvida, para que a reforma gerencial promovida obtivesse escassos 

resultados (COSTA, 2006). 

Os resultados negativos obtidos com as reformas deu continuidade às exigências por 

maior transparência e melhores resultados no desempenho das organizações públicas 

brasileiras (BIZERRA, 2011). As dificuldades de implantação em um primeiro momento não 

permite concluir que a reforma foi esgotada, é um processo que está em curso e a reforma 

contábil é a prova desse processo em curso, já que uma gestão por resultados requer critérios 

de mensuração mais aprimorados. 

 

4.2 New public management  

 

 

Um novo paradigma da gestão pública tomou corpo na década de 80 e ficou 

mundialmente conhecido como New Public Management (NPM). Conhecido no Brasil por 

Nova Gestão Pública (NGP), esse paradigma surgiu da necessidade de aprimoramento da 

gestão pública e teve como preconizadores os países que integram a OCDE (Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico). 

A construção desse novo pensamento para a gestão é relatado por Matias-Pereira 

(2008) o fato de pertencer a Woodrow Wilson, a posição de um dos responsáveis pela 

construção do pensamento sobre a New Public Management, com a introdução, há cento e 
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vinte anos, de "aspectos de accountability democrática". O termo accountability é 

interpretado como responsabilidade pela gestão (MARQUES, 2007).  

A OCDE, a fim de estabelecer pontos prioritários para a modernização da gestão 

pública, enfatizou cinco critérios principais, conforme sistematizado por Montesinos (2003): 

 

Quadro 1 - Pontos prioritários para modernização da gestão pública 

 

1.Orçamento a médio e longo prazo com ênfase na transparência das informações pelo regime de 

competência;  
2.Governança e responsabilização por resultados, buscando melhorar a gestão da informação; 
3.Desenvolvimento do governo eletrônico a fim de utilizar a revolução na informática como um 

canal capaz de melhorar as relações internas e externas dos órgãos públicos, principalmente 

com os cidadãos; 
4.Descentralização da gestão sem descuidar da coordenação; 
5.Governança e responsabilização dos gestores. 

          Fonte: Adaptado de Montesinos (2003). 

 

Como visto, nos pontos prioritários estabelecidos pela OCDE, além da modernização 

do estado, há traços atrelados à defesa do estado mínimo e ao resgate de princípios do modelo 

político liberal.  Isso levou ao entendimento de que a proposta era transportar para o setor 

público a forma de gerenciamento adotada no setor privado. Acerca dessa abordagem, 

Yamamoto (1999) afirma que uma crença comum daqueles que defendem a NPM  é enxergar 

as práticas de gerenciamento no setor privado como superiores. O autor acrescenta que 

mesmo diante de diversas formas de prescrições do novo gerenciamento público, as mudanças 

focam uma gestão por resultados. 

Apesar das diferentes carcterísticas de implantação da NPM de um país para outro, 

Connolly e Hyndman (2006)  afirmam que as reformas da NPM normalmente têm evoluído 

em torno de seis pontos: a mercantilização, a privatização, a descentralização, orientação para 

produção, qualidade de sistemas e a intensidade de execução. Assim, diversos governos 

adotaram o NPM como quadro ou paradigma através do qual buscam a modernização e re-

engenharia do setor público. Dessa forma, o NPM oferece lições importantes e análises para a 

gestão pública em todo o mundo (HOPE, 2001). 

O fim das economias fechadas em boa parte do globo e a internacionalização dos 

capitais incentivou organismos internacionais como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e 

o BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) a sugerirem políticas 

que dessem sustentabilidade à nova ordem mundial. Essas políticas, as quais coletivamente 

são classificadas como Nova Gestão Pública, foram introduzidas em ritmos e maneiras 
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diferentes nos setores públicos em todo o mundo. Dessa forma, muitos governos que 

adotaram esse paradigma também adotaram a contabilidade patrimonial. Com efeito, 

argumenta-se que, sem provisões contábeis algumas das mudanças NPM seriam 

enfraquecidas (HYNDMAN; CONNOLLY, 2011). 

O enfraquecimento da NPM sem uma contabilidade sob o enfoque patrimonial pode 

ser explicado, uma vez que, ao não ter uma contabilidade que evidencie de forma fidedigna o 

patrimônio, a consequência é a limitação racional das decisões políticas, já que as 

informações partem de um pressuposto falso. Desta forma, quando o gestor busca verificar 

entre terceirizar um serviço ou realizá-lo pela própria entidade pública, a contabilidade pode 

auxiliar nesta decisão.  

A importância da contabilidade na NPM é corroborada por Christiaens, Reyniers e 

Rollé (2010) quando afirmam que um dos aspectos mais cruciais da Nova Gestão Pública foi 

a onda de reformas nos sistemas de informações financeiras. Na última década, a 

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), órgão vinculado ao 

International Federation of Accountants (IFAC), desenvolveu um conjunto de normas 

internacionais de contabilidade no setor público conhecidas como International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS), a fim de agilizar e apoiar estas reformas. Através desse 

conjunto de normas, busca-se uma melhoria significativa na qualidade das informações 

financeiras (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, 2001). 

A IFAC é uma organização internacional fundada em 1977, que conta atualmente com 

um corpo de associados de mais de 100 países. A sua missão é servir ao interesse público, 

fortalecer a profissão de contabilidade no mundo e contribuir para o desenvolvimento de 

economias internacionais fortes, com a adesão a padrões de qualidade profissional, através da 

convergência internacional das normas, e tratar sobre questões de interesse público onde a 

perícia da profissão é mais relevante (INTERNATIONAL FEDERATION OF 

ACCOUNTANTS, 2001). 

Retomando para contabilidade a visão de modernização do estado a partir da utilização 

das práticas empresariais, Robb e Newberry (2007) ao investigar o processo de globalização e 

as IPSAS,  afirmaram que a contabilidade deve ser vista sob os aspectos técnico e político. A 

aplicação de práticas contábeis ao estilo da contabilidade empresarial está relacionada à 

compreensão de atuação e avaliação dos estados como empresas.  
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Na visão de Yamamoto (1999), as mudanças contábeis objetivam facilitar a 

transparência e melhorar a eficácia e a eficiência, permitindo maior detalhamento das 

informações do ponto de vista qualitativo e quantitativo. O fato é que existe uma relação de 

causa e efeito complexa quanto à necessidade das normas internacionais e a NPM. Não é 

claro se as reformas são pra legitimar a contabilidade, uma vez que essa faz parte das NPM ou 

se as mudanças partem de uma necessidade do estado gerencial pra guiar suas mudanças para 

visão gerencial. 

 

4.3 Governança aplicada ao setor público  

 

A volatilidade do capital financeiro obrigou as corporações a buscarem formas de 

legitimidade perante o mercado e não apenas altas taxas de lucro para atrair novos capitais. 

Nesse cenário, a governança associada ao governo de uma empresa é a interação com 

stakeholders. Para Marques (2007), governança corporativa pode ser descrita como o conceito 

que abrange como as empresas são dirigidas e controladas. De maneira genérica, governança 

corporativa é um conjunto de regras que visam governar o processo decisório, minimizando 

os problemas de uma empresa. Esse aspecto genérico também pode ser estendido por analogia 

ao setor público. 

Assim a governança no setor público é o conjunto de regras que visam governar o 

processo decisório da administração pública, minimizando os problemas dentro da 

administração e evidenciando a forma como são dirigidas e controladas.  

O setor privado, em especial as grandes corporações, foi o ambiente em que 

primeiramente a assunto governança começou a ser tratado. A separação entre a propriedade e 

a gestão das empresas, principalmente as de grande porte, e a preocupação com os 

investidores constituiu a principal causa da atenção necessária à boa gestão das empresas 

(ANDRADE; ROSSETTI, 2009). Essa separação entre a propriedade e a gestão é a mesma 

divisão que acontece entre o estado e os cidadãos, assim, enquanto os proprietários esperam 

um bom funcionamento do negócio, os cidadãos esperam o bom funcionamento do serviço 

público.   

Ainda sobre a governança corporativa, de acordo com o International Federation of 

Accountants (2001), durante a última década, a governança corporativa acarretou debates e 
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mudanças no setor privado. Nesse cenário, o IFAC sistematizou governança corporativa 

referindo-se aos processos pelos quais organizações são dirigidas, controladas e 

responsabilizadas, sendo sustentados princípios de transparência, integridade e 

responsabilidade.  

Apesar da origem no setor privado, a preocupação com aspectos de governança e de 

accountability tem sido objeto de estudo da contabilidade pública (SILVA; FEIJÓ, 2009).  A 

boa governança corporativa também pode contribuir com o setor público de modo a tornar 

explícito o papel de cada ator, definindo os seus objetivos, responsabilidades, modelos de 

decisão e rotinas (MATIAS- PEREIRA, 2010). 

É importante evidenciar que as boas práticas de governança corporativa possuem 

quatro pilares: prestação de contas (accountability), transparência (disclosure), equidade 

(fairness), e a responsabilidade corporativa na conformidade com as regras (compliance) 

(BERGAMINI JR., 2005). Diante disso, para se atigir um bom nível de governaça a gestão 

pública deve seguir esses quatro pilares. 

O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de 

acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. No âmbito 

institucional e corporativo, compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as 

normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para 

as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou 

inconformidade que possa ocorrer (COIMBRA; MANZI, 2010). 

Compliance significa a adesão ao acordo à letra da lei, ao espírito da lei. Compliance 

inclui conceitos de obediência, respeito, deferência, governabilidade, receptividade, 

passividade, não-resistência e submissão. Vinculado a isto estão aspectos do Direito que 

incluem obrigação moral, propriedade, adequação e responsabilidade na qualidade moral e 

ética (EDWARDS; WOLFE, 2005).  

Compliance é uma característica geral dos negócios. Primeiramente, toda companhia 

deve estar de acordo com alguma legislação. Em segundo lugar, é um processo composto por 

diferentes etapas, como visão geral de legislações, identificação de requisitos, avaliação de 

práticas, análise de riscos de não cumprimento com normas, designação de prestação de 

contas, gestão de projetos, etc. Entretanto, através de revisão de literatura não foi possível 
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identificar  pesquisas com foco em integração e desenvolvimento de processos de compliance 

em um contexto regional ou global (ROSEMANN et al., 2009). 

Estar em compliance é estar em conformidade com leis e regulamentos internos e 

externos e, acima de tudo, uma obrigação individual de cada colaborador dentro da 

instituição.  Nesse sentido, existe o risco compliance que foi definido pelo Bank for 

International Settlement (BIS) como sendo risco de sanções legais ou regulatórias, de perda 

financeira ou de reputação que uma instituição pode sofrer (ABBI; FEBRABAN, 2004). 

Para Coimbra e Manzi (2010), a área de compliance se responsabiliza por assegurar o 

fortalecimento e o funcionamento do controle interno, procurando suavizar os riscos de 

acordo com a complexidade dos negócios e disseminar a cultura de controle no processo de 

cumprimento de leis e regulamentos existentes.  

O programa de compliance, apesar de ter origem no setor financeiro, pode ser 

estendido para o setor público, uma vez que o princípio da legalidade que rege a 

administração pública torna obrigatória a observância do cumprimento das normas. Motta 

(2007) destaca a submissão da administração pública ao império da lei. O princípio da 

legalidade é decorrência lógica do estado liberal (primeira manifestação do que se costuma se 

denominar “Estado de Direito”) e liga-se diretamente à separação de poderes. O princípio em 

questão ganha relevo no momento de combate às antigas e personalistas práticas do 

absolutismo, trazendo em seu âmago o desejo de garantia, a certeza jurídica e o controle do 

poder do soberano (MOTTA, 2007). 

Slomski et al. (2008) revelam que a governança no setor privado proporciona ao 

investidor maior segurança e retorno, juntamente com a menor percepção do risco. Além 

disso, possuir maior transparência significa que a empresa tende a elevar seu valor de 

mercado, pois a falta de informação faz aumentar o risco do negócio, fazendo com que 

investidores paguem valor menor sobre o que deveria ser o preço justo da empresa. 

No setor público, a justificativa para adoção de boas práticas de governança não é a 

atratividade de recursos por meio de investidores, mas sim o aumento da eficiência e eficácia. 

Cada vez mais, a sociedade exige a prestação de contas governamentais. O governo não tem 

responsabilidades apenas consigo, mas também com a sociedade. O incremento no nível de 

educação das pessoas, acompanhado pelo progresso verificado no campo das tecnologias da 

informação, além da influência dos meios de comunicação, fazem com que cada vez mais os 
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gestores públicos sejam responsabilizados por seu trabalho. A análise governamental se 

mostra como ferramenta útil para disseminação da transparência na administração pública 

(MARQUES, 2007). 

 

4.4 Reforma contábil 

 

4.4.1 Normas de contabilidade para o setor público 

 

Após debate entre os setores responsáveis pela regulação das normas em contabilidade 

e setores da sociedade civil, o cenário de convergência no Brasil colocou em curso os 

primeiros reflexos objetivos quanto à utilização de novos procedimentos contábeis. O CFC 

desenvolveu um programa com o intuito de debater a Contabilidade Pública Brasileira. Esse 

processo institui as NBCASP, que estão sendo trabalhados pelo CFC com a participação de 

doutores, mestres e profissionais com experiências em entidades como a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), Tribunais de Contas, Universidades, entidades paraestatais e 

Governos Federal, Estadual e Municipal (BUGARIM, 2008). 

O processo de padronização incentivado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

pelo Banco Mundial fez avançar a necessidade de se ter um sistema de contabilidade que 

atendesse aos critérios de transparência e comparabilidade das informações. Nesse sentido, a 

contabilidade pública brasileira deu início ao movimento de convergência às normas 

internacionais de contabilidade através da publicação portaria nº184 de 2008 do Ministério da 

Fazenda. A portaria trata das diretrizes desse processo de convergência e delega à Secretaria 

do Tesouro Nacional a criação de manuais, instruções de procedimentos e criação de um 

plano de contas nacional (BRASIL, 2008). 

A mudança ocorrida possibilitou ajustar a contabilidade pública com a contabilidade 

aplicada no setor privado. A contabilidade pública caracterizava-se por um perfil de eficiência 

no registro da execução orçamentária e financeira, mas não na mensuração e evidenciação do 

patrimônio público. Slomski (2003) define a contabilidade pública brasileira como sendo 

essencialmente orçamentária, ou seja, o registro contábil da receita e da despesa estava 

ancorado apenas nas especificações constantes da lei nº 4320 de 17 de março de 1964 

(BRASIL, 1964) e mais especificamente no controle orçamentário.  
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   A fase inicial de necessidade de acompanhamento dos padrões internacionais de 

contabilidade foi superada no país com a criação do arcabouço legal mencionado acima. 

Assim, o Brasil segue o caminho de outros países, situando-se em um estágio mais avançado 

no processo de adoção da IPSAS. Países como Portugal e Espanha possuíam uma 

contabilidade pública estritamente voltada para o aspecto orçamentário. No caso de Portugal, 

por exemplo, a reforma da contabilidade pública iniciou objetivando o fornecimento de 

informação útil para a tomada de decisão. Quando superado o regime de caixa, o regime de 

competência permite adequada gestão e controle orçamentário (RUA, 2009). 

A essência da reforma contábil foi exposta por meio da Portaria Conjunta n° 3 de 2008 

do Ministério da Fazenda e do Ministério de Planejamento e Orçamento, que, com destaque 

ao artigo 6° define: “A despesa e a receita serão reconhecidas por critério de competência 

patrimonial, visando conduzir a contabilidade do setor público brasileiro aos padrões 

internacionais e ampliar a transparência sobre as contas públicas.”. Assim, o governo federal 

traz pra o sistema de contabilidade público a obrigatoriedade expressa de reconhecimento dos 

fatos contábeis no momento do fato gerador.   

 Ainda como parte do processo convergência das normas de contabilidade, o CFC 

publicou as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A justificativa 

dessas 10 normas foi evidenciar a relevância dos princípios fundamentais da contabilidade. O 

Quadro 2 descreve as 10 Normas Técnicas: 

Quadro 2 - Resumo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

 

NORMAS TÉCNICAS 

NBC TSP Resolução CFC Conteúdo 
16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

16.7 

16.8 

16.9 

16.10 

 

1.128/2008 

1.129/2008 

1.130/2008 

1.131/2008 

1.132/2008 

1.133/2008 

1.134/2008 

1.135/2008 

1.136/2008 

1.137/2008 

Conceituação, objeto e campo de aplicação 

Patrimônio e Sistemas Contábeis 

Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil 

Transações no Setor Público 

Registro Contábil 

Demonstrações Contábeis 

Consolidação das Demonstrações Contábeis 

Controle Interno 

Depreciação, Amortização e Exaustão. 

Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor 

Público 

Fonte: Silva (2011). 
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4.4.2 Valoração de ativos e a contabilidade pública 

 

A reforma contábil brasileira reconheceu a necessidade de contabilizar todos os ativos, 

inclusive os bens de uso comum do povo, como: estradas, praças e terras devolutas. Além de 

reconhecer ativos, foi preciso especificar a forma como devem ser avaliados. Isso porque 

havia o critério de valorar o ativo apenas pelo valor original no momento da aquisição.  

A contabilidade, independente do campo de atuação, se encontra em um momento de 

mudanças. Essas se devem a uma padronização internacional das normas contábeis, a qual 

resgatou e refutou conceitos até então pacificados por profissionais e pela doutrina. 

A contabilidade, através do estabelecimento da posição patrimonial de uma entidade, 

busca identificar e valorar a origem dos recursos e suas aplicações. Esses investimentos são 

tratados no balanço patrimonial como ativos. Porém, identificar e mensurar ativos não se trata 

de tarefa fácil. Assim, segundo Santos et al. (2007), a definição de ativo por maior parte dos 

profissionais e da doutrina se limitam a conceituar ativo não pela sua definição, mas sim pelos 

itens que compõe o ativo. Por isso, é comum na literatura contábil encontrar o conceito de 

ativo como sendo o conjunto de bens e direitos. A consequência é que esse conceito oculta 

características que são capazes de reconhecer ou não ativos. 

A NBC TSP 01 conceituou os ativos como os recursos controlados por uma entidade 

em consequência de eventos passados e dos quais se espera que resultem fluxos de benefícios 

econômicos futuros ou potencial de serviços para a entidade. Já a doutrina, aqui representada 

por Hendriksen e Breda (2009) afirma que ativos são essencialmente reservas de benefícios 

futuros e que os direitos para realmente ser considerados ativos têm que possuir caráter 

positivo, assim direitos negativos ou nulos não são ativos. Assim no conceito trazido NBC 

TSP 01 se aproxima muito ao de Hendriksen e Breda, porém, adapta a realidade do setor 

publico, já que a finalidade do serviço público se diferencia do setor privado no sentido de 

não ter como finalidade o lucro, mas sim a prestação de serviço pra garantir o bem comum. 

Ou seja, para um ativo ser considerado mesmo um ativo no setor público, além de ser 

controlado pela entidade, tem ter a capacidade de gerar benefícios econômicos ou serviços. 

Apesar das entidades do setor público ter objetivos diferenciados importantes autores 

revelam que não há necessidade de se construir um marco conceitual diferente pra valorar os 

ativos de uma entidade. Segundo Fuertes (2011), esta prática tem sido corroborada por 
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importantes autores da contabilidade pública como Anthony (1989), Pallot (1990) e Vela 

(1991), que acreditam que, conceitualmente, as diferenças entre a contabilidade pública e 

contabilidade empresarial não são importantes o suficiente para rejeitar categoricamente a 

estrutura conceitual desenvolvida para o setor privado. 

O fato da contabilidade aplicada ao setor público iniciar uma tendência de ter como 

parâmetro a estrutura conceitual básica da contabilidade empresarial faz retomar as velhas 

polêmicas a cerca das práticas utilizadas para se mensurar os ativos das entidades. Diversos 

artigos científicos e obras literárias questionam o modelo de mensuração que a contabilidade 

adota para avaliar o conjunto de ativo. Já que a informação contábil pode seguir dois objetivos 

distintos: um tem como objetivo principal a mensuração mais próxima de valorar o ativo de 

uma empresa o outro objetivo  tem como enfoque a determinação do lucro. 

Nesse sentido Weston e Brigham (2000) atribuem à contabilidade o fato de dar mais 

ênfase à determinação do lucro líquido gerado em empresa enquanto que as finanças o foco é 

na determinação do fluxo de caixa. E conclui que o valor do conjunto de ativos é determinado 

pelo fluxo de caixa. 

A maioria das críticas voltadas à contabilidade concentra-se no princípio do custo 

histórico. Para Assaf Neto (2003), o custo histórico possui a limitação de que com o passar do 

tempo, tem pouca representatividade como medida de avaliação patrimonial, como também o 

fato de não reconhecer as variações patrimoniais antes da realização das receitas. A sua 

aplicação ocorre de preferência no âmbito da contabilidade tradicional (princípio contábil 

aceito), dada sua relação bastante próxima com a receita realizada na operação do resultado 

contábil. E provavelmente é justificada pela simplicidade de sua utilização. 

Essa visão também está presente na obra de Bodie, Kane e Markus (2000) quando 

destacam que o valor do ativo ou passivo, conforme consta no balanço patrimonial ou outro 

demonstrativo contábil, muitas vezes difere do valor de mercado corrente do ativo. Isso ocorre 

porque os contadores geralmente mensuram os ativos pelo custo original. Para mensurar valor 

é necessário a medida de lucro econômico ou fluxo de caixa sustentável. A contabilidade, por 

outro lado, ao mensurar o lucro contábil é afetada por regras e convenções que trazem 

problemas no momento da mensuração. 

O fato de a contabilidade pública realizar um movimento de convergência com a 

contabilidade patrimonial reconduz a destacar as limitações da contabilidade quanto à 
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mensuração. Assim, Muller e Télo (2003) afirmam que a maior crítica feita à contabilidade 

empresarial recai sobre a adoção de critérios contábeis, que são subjetivos e divergem dos 

critérios de valor de mercado, já que a contabilidade registra as operações através de valores 

originais, baseados nos custos de aquisição ou de formação de um ativo ou para o valor de um 

passivo.  Para esses autores, isso que faz com que o valor contábil e o valor de mercado da 

empresa que não coincidam. 

A busca por uma informação contábil que mensure os ativos próximos ao seu valor de 

mercado, dirimindo tal diferença, não é assunto tão simples. Para Damodaran (2004), o valor 

dos ativos da empresa, por extensão da própria empresa, é determinado pela expectativa de 

fluxo de caixa gerados por esses ativos e pelas incertezas quanto à sua realização. E tais 

expectativas variam de um dia pro outro, à medida que surgem novas informações sobre a 

empresa e o ambiente macroeconômico. 

Aprofundando a problemática, Hendriksen e Breda (1999) acrescentam como uma 

desvantagem ao uso de valores de mercado de ativos individuais a inexistência de mercado 

para muitos ativos possuídos por uma empresa. Nesses casos, o lucro seria semelhante ao que 

seria obtido se a empresa fosse liquidada no final de cada período e reconstruída no início do 

período seguinte. Além disso, em casos como em dutos subterrâneos de empresas da indústria 

química, não há valor de saída, muito embora a empresa possa ter valor elevado como 

organização em funcionamento. 

Segundo Nepomuceno (2008), os males atribuídos ao custo histórico são explicados 

em razão dos seus valores defasarem no tempo e por isso eles distorcem as informações 

contábeis tanto no balanço patrimonial quanto no resultado contábil, criando reservas ocultas.  

Para chegar mais próximo de uma contabilidade fidedigna ao valor dos ativos, foram 

estabelecidas diversas polêmicas quanto ao reconhecimento e mensuração contábil em nível 

internacional.  

Os fatores que influenciam o afastamento do valor de mercado aumentam ou 

diminuem a depender da normatização de cada país quanto às transações contábeis. Cada 

grupo de ativo ou passivo vem sendo mensurado e reconhecido de diversas formas. Os grupos 

de contas que possuem maiores divergências, segundo enfatizam Niyama (2005) e 

Damodaran (2004), são: goodwill, pesquisa e desenvolvimento, leasing, reavaliação, 

instrumentos financeiro e ativo imobilizado.  
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Apesar do regime de competência ser a base da contabilidade empresarial, em alguns 

casos de reconhecimento de ativos não é levado em conta. Assim, Niyama (2005) afirma que 

de acordo com a teoria contábil algumas despesas produzem efeitos em vários exercícios e 

devem ser reconhecidas conforme a realização das receitas obtidas.  

Fazendo referência ao modelo anglo saxão de contabilidade, para Damodaran (2004) é 

uma deficiência significativa dos demonstrativos contábeis a forma como se trata as despesas 

com pesquisa e desenvolvimento, aqui se referindo, ao reconhecimento em um único 

exercício. Nesse sentido, a maior consequência é o não reconhecimento desse ativo no 

balanço patrimonial, por sua vez, isso afeta a análise dos índices de capital e lucratividade da 

empresa. Aqui prevalece o viés do principio do conservadorismo, já que o argumento 

utilizado para não se apropriar em vários exercícios é a incerteza da realização das receitas 

oriundas desses gastos. 

Acerca da adoção de critérios de mensuração e avaliação do patrimônio público, o 

Quadro 3 revela as mudanças ocorridas no Brasil em uma comparação entre a lei nº 4.320 de 

1964 (BRASIL, 1964) e as normas estabelecidas pelo CFC.  

Quadro 3 - Comparação entre os critérios de avaliação e mensuração apresentados 

 

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO 

ITENS LEI Nº. 4.320/1964 NBCASP 

Aplicações 

Financeiras 

Por inferência, considera-se o valor 

nominal ou não atualizado (utilizado 

para os créditos). 

Trata apenas das aplicações de liquidez imediata, 

estabelecendo o valor original atualizado até a data do 

Balanço Patrimonial. 

Estoques 

Critério explícito. Valor da compra, 

segundo o seu valor médio 

ponderado. 

Valor de aquisição/de produção/de construção ou o 

valor de mercado; desses, o menor. Saídas são 

avaliadas pelo custo médio ponderado. 

Investimentos 

Permanentes 

Por inferência, utiliza-se o mesmo 

critério adotado para bens móveis e 

imóveis: valor de aquisição. 

Método de Equivalência Patrimonial, para as 

participações em empresas e consórcios públicos sobre 

cuja administração se tenha influência significativa; e 

custo de aquisição para as demais participações. 

Imobilizado 

Critério explícito. Apresenta o 

critério para bens móveis e imóveis: 

valor de aquisição ou pelo custo de 

produção ou de construção. Infere-se 

que deve ser feita a depreciação. 

Valor de aquisição, de produção ou de construção 

deduzido da depreciação, da amortização ou da 

exaustão acumulada e do montante acumulado de 

quaisquer perdas do valor que hajam sofrido ao longo 

de sua vida útil por redução ao valor recuperável 

(impairment). 

Intangível 

Por inferência, utiliza-se o mesmo 

critério adotado para bens móveis e 

imóveis: valor de aquisição. 

Valor de aquisição ou de produção deduzido do saldo 

da respectiva conta de amortização acumulada e do 

montante acumulado de quaisquer perdas do valor que 

hajam sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao 

valor recuperável (impairment). 

Diferido 

Por inferência, utiliza-se o mesmo 

critério adotado para bens móveis e 

imóveis: valor de aquisição. 

Custo incorrido deduzido do saldo da respectiva conta 

de amortização acumulada e do montante acumulado 

de quaisquer perdas do valor que hajam sofrido ao 

longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável 

(impairment). 
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Direitos, Títulos 

de Crédito e 

Obrigações 

Critério explícito. Valor Nominal 

(não atualizado). 
Valor Original (valor de consenso entre as partes). 

Provisões Não contempla. 
Estimativas pelos prováveis valores de realização, para 

ativos, e de reconhecimento, para passivos. 

Reavaliação 

Por inferência, considera-se o valor 

pelo qual o bem seria adquirido, 

produzido ou construído atualmente. 

Valor justo ou o valor de mercado na data de 

encerramento do Balanço Patrimonial. 

Fonte: Lima, Guedes e Santana (2009). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

As anotações do quadro acima sobre os critérios de mensuração revelam como base de 

mensuração para contabilidade pública o custo histórico. Ou seja, os ativos adquiridos pelo 

governo, caso sejam utilizados exclusivamente os critérios da lei n° 4320 de 1964 (BRASIL, 

1964), serão reconhecidos apenas pelo valor de aquisição. No entanto, mesmo que o custo 

histórico possua limitações para mensurar ativos, não se pode nem afirmar que o valor dos 

ativos públicos são valorados pelo método de custo histórico, visto que não há  

reconhecimento de provisões (depreciação, devedores duvidosos etc.) para corrigir as 

limitações desse critério de avaliação. 

 

4.3.3 A contabilidade  sob o enfoque patrimonial 

 

A contabilidade pública do ponto de vista legal é regida por normas gerais de direito 

financeiro e por normas de finanças públicas. Conforme está disposto no artigo 5° da carta 

magna brasileira é competência da união legislar sobre o direito financeiro, cabendo aos 

outros entes legislar apenas de forma suplementar. Assim, foram instituídas como arcabouço 

legal as leis nº 4320 de 17 de março de 1964 (BRASIL, 1964) e a lei complementar nº 101 de 

2000 (a lei de responsabilidade fiscal) (BRASIL, 2000). Além das leis, outros dispositivos 

legais como instruções normativas, decretos e portarias foram publicados, cabendo às três 

esferas públicas seguir obrigatoriamente a legislação. Vale salientar que o processo de 

reforma contábil na esfera pública se deu exclusivamente por portaria e por decreto.  

 Tal reforma tem como ponto crucial a necessidade de migrar para o setor público o 

regime de competência comum na contabilidade empresarial. A adoção desse regime 

desencadeia diversas outras práticas contábeis alheias até então a contabilidade 

governamental. 
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Antes de adentrar nos conceitos específicos de cada regime contábil é importante 

delimitar o conceito de regime. Kohama (2003) afirma que os princípios são aqueles que se 

transformaram em uso perpetuo e até obrigatório, ou seja, que ultrapassaram a análise e 

estudos ao longo do processo evolutivo pode ser considerado regime. 

De modo geral, a contabilidade utiliza dois regimes para registras os fatos contábeis: o 

regime de caixa e o de competência. Porém, no Brasil é comum na contabilidade pública 

afirmar a existência de três regimes contábeis. Além dos dois acima mencionados, o terceiro 

regime seria um hibridismo entre o regime de caixa e o regime de competência, conhecido por 

regime misto. Uma vez que o regime misto adotado mais comumente pelas entidades de 

direito público pode ser sintetizado de forma que reconhece as receitas no momento da 

arrecadação e as despesas no momento da realização do fato gerador. 

O regime misto por muito tempo foi sustentado como um regime contábil na 

administração pública em virtude de dispositivo legal conforme é verificado na lei nº 4320 de 

1964 (BRASIL, 1964): 

 

 Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 

 I - as receitas nele arrecadadas; 

 II - as despesas nele legalmente empenhadas. 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o 

dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas. 

 

 Já na contabilidade empresarial, especificamente, a contabilidade a ser seguida pelas 

empresas de capital aberto fixa de acordo com a Lei n° 6.404 de 1976 que as empresas de 

capital aberto devem registrar as mutações patrimoniais através da utilização do regime de 

competência para as sociedades que a lei abrange, sendo: 

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com 

obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de 

contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis 

uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de 

competência. 

A pressão por reconhecimento das mutações patrimoniais seguindo os padrões do 

setor privado é uma tendência mundial e diversos países já praticam há algum tempo tais 

procedimentos. Segundo SÖTHE (2009), o IFAC, por meio do Public Sector Committee 

(PSC), Comitê do Setor Público, tem se posicionado a favor da substituição do regime 

contábil de caixa pelo regime de competência no setor público, uma vez que considera a 
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mudança do regime contábil como uma melhora na qualidade da informação contábil a fim de 

beneficiar os usuários internos e externos. 

A fim de reafirmar a necessidade do setor público seguir os princípios que norteiam 

toda a contabilidade, independente do tipo de instituição, o CFC deixou expresso na NBC 

TSP 01 a definição de regime de competência como sendo o regime contábil segundo o qual 

transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando o 

caixa ou seus equivalentes são recebidos ou pagos) o fato gerador. Portanto, as transações e 

eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis referentes 

aos respectivos períodos.   

A existência do conflito entre seguir a legislação e os princípios contábeis é tratada 

com preocupação por Silva (2011). O autor afirma que a adoção do regime de competência 

traz o dilema quanto ao critério de reconhecimento, uma vez que o critério jurídico expresso 

na lei nº 4.320 de 1964 (BRASIL, 1964) ocasiona uma divergência entre o que está escrito na 

lei e o critério contábil.  

A diferenciação entre conceito jurídico e contábil parece mais apropriada uma vez que 

afirmar a existência de um regime misto leva uma conclusão equivocada, deixando 

transparecer que as receitas são escrituradas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime 

de competência. 

Quanto à definição do regime de competência, Iudícibus (1997) observa que a 

realização das receitas é frequentemente tratada de forma isolada, mas o reconhecimento das 

receitas e as apropriações das despesas estão intimamente ligados. O autor ressalta que existe 

um grande esforço de confrontar as receitas e despesas em um mesmo exercício.  

Além disso, Iudícibus (1997) também lembra a importância de se notar que a base de 

confronto das despesas e receitas não pode estar relacionada com os recursos entrados em 

caixa e dos pagamentos efetuados. Porém, quando se trata de contabilidade orçamentária e 

financeira aplicada ao setor público esse conceito é abandonado e substituído pelo conceito 

regulado pelo art. 35 da lei nº 4320 de 1964 (BRASIL, 1964) que estabelece que devem ser 

reconhecidas no exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele 

empenhadas. 
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Segundo Silva (2011), no setor público de modo geral não existe a relação de 

confronto entre a receita e a despesa. Isso porque a maioria das receitas dos entes 

governamentais tem origem em tributos arrecadados e não estão vinculadas diretamente ao 

fornecimento de serviços públicos. Mas para Iudícibus (1997), nem sempre existe uma 

relação direta entre as receitas de um período e os seus custos. Isso pelo fato de algumas 

despesas serem reconhecidas em um único período, mas que beneficiam diversos períodos, 

como, o grupo dos intangíveis, que apesar de beneficiar vários exercícios são apropriados, em 

alguns casos, em um único período. 

Este entendimento da legislação fez Kohama (2003) concluir que a administração 

pública deveria adotar um regime contábil de escrituração misto, isto é, as receitas deveriam 

ser reconhecidas pelo regime de caixa pelo fato do reconhecimento ocorrer no momento da 

arrecadação e as despesas pelo regime de competência no momento do empenho.  

Ainda a respeito do tema regime, Martinez (2001) afirma que: 

 

O regime de competência (Accrual Basis) determina que o registro das transações 

contábeis da entidade seja efetuado no período em que estas são realizáveis. 

Segundo este princípio, reconhece-se a receita de acordo com a sua realização e no 

mesmo período confrontam-se as despesas necessárias para efetivação daquela 

receita. Este procedimento é diferente do registro baseado no regime de caixa (Cash 

Basis), em que se focalizam exclusivamente as entradas e saídas de disponibilidades.  

Como foi possível observar, o regime de competência teve origem na atividade 

agrícola e se tornou parte da estrutura conceitual básica da contabilidade moderna. Mas há de 

se perguntar se é cabível a aplicação à administração pública. Borges et al. (2010) respondem 

que: 

[...] é razoável supor que a principal fonte de financiamento de estados não seja, por 

exemplo, uma atividade agrícola, mas o recolhimento de tributos. Assim, quando 

uma prefeitura municipal calcula o valor do IPTU, identifica os contribuintes e 

emitem os boletos de cobrança (no jargão do direito tributário, a prefeitura “lança o 

tributo”), o patrimônio da prefeitura cresce (acrue, accrescere) — pois tem o direito 

de receber o tributo dos contribuintes — em razão do lançamento do IPTU. Naquele 

momento a prefeitura já teria condições de reconhecer a receita (pelo regime de 

competência) decorrente desse tributo, pois é capaz de individualizar o crédito e 

mensurar o valor que tem a receber. 

 

Assim, entende-se que a administração pública pode reconhecer as receitas públicas, 

mesmo sem o contribuinte realizar o desembolso financeiro. A mesma lógica pode ser 

utilizada para o reconhecimento das despesas.   
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O impacto da escolha de regime afeta diretamente os resultados apresentados nos 

demonstrativos contábeis. Anthony (1985) relata que a cidade de Nova Iorque começou a 

publicar suas demonstrações contábeis pelo regime de competência em 1983. Porém, 

continuou contabilizando pelo regime de caixa com o objetivo de comparar o impacto da 

mudança no sistema de contabilização. Isso permitiu observar que pelo regime de caixa foi 

informado um pequeno superávit de US$ 50 milhões. Pelo regime de competência foi 

evidenciado um déficit de US$ 345 milhões. Tal estudo permite observar como a informação 

contábil pode ser distorcida. 

 Segundo Herbest (2010), na administração pública o regime de caixa incide sobre o 

orçamento por meio do controle da legalidade, garantindo a conformidade com as 

autorizações das despesas. Já o regime de competência tem como objetivo ser útil para a 

tomada de decisões. É importante esclarecer que não houve no Brasil uma mudança total para 

o regime de competência. Assim, a NBC T 16.5 apresenta que: 

 

a) As transações no setor público devem ser reconhecidas e registradas 

integralmente no momento em que ocorrerem (item 19); 

b) Os registros da entidade, desde que estimáveis tecnicamente, devem ser 

efetuados, mesmo na hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência (item 

20);  

c) Os registros contábeis devem ser realizados e os seus efeitos evidenciados nas 

demonstrações contábeis do período com os quais se relacionam, reconhecidos, 

portanto, pelos respectivos fatos geradores, independentemente do momento da 

execução orçamentária. 

A contabilidade governamental é organizada por sistemas de informação, possuindo 

subsistemas que atendem as especificidades, mas que convergem para um produto final, que 

no caso é a informação sobre o patrimônio público. Para isso, o sistema contábil é formado 

pelos subsistemas orçamentário, patrimonial, de custos e compensação (SILVA, 2011). No 

caso da reforma contábil, continua existindo o sistema orçamentário, porém o sistema 

patrimonial é incumbido de seguir os procedimentos contábeis. 

4.3.4 Benefícios da mudança de regime contábil e diretrizes para implantação 

  

O IFAC identificou os principais benefícios acarretados pela transição do regime de 

caixa para o regime de competência. São eles: melhor controle patrimonial e melhora da 

informação para tomada de decisão. Assim, os estudos do IFAC concluíram que a 
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contabilidade com base no regime de competência possibilita ao usuário da informação: 

avaliar o reconhecimento de recursos; avaliar o desempenho, situação financeira e fluxo dos 

recursos e tomar decisões quanto à alocação de recursos ou quanto à viabilidade de manter 

relações comerciais.  

Mais detalhadamente, o Quadro 4  descreve os benefícios do ESTUDO 14:  

 

Quadro 4 - Benefícios da utilização do regime de competência proposto pelo IFAC  

 

Benefício Descrição 

Responsabilização 

na Tomada de 

Decisão 

a) avalia a responsabilização da aplicação e controle dos recursos da entidade; 

b) avalia o desempenho, situação financeira e fluxo dos recursos da entidade; 

c) auxilia na tomada de decisão sobre fornecer recursos para a entidade. 

Detalhamento dos 

Relatórios 

a) demonstra como um governo financiou suas atividades e recursos do caixa; 

b) permite aos usuários avaliar a habilidade do governo em financiar suas 

atividades e conhecer as suas responsabilidades e compromissos; 

c) mostra a situação financeira do governo e suas alterações; 

d) possibilita ao governo demonstrar a administração eficiente dos recursos; 

e) permite avaliar o governo em termos de custos de serviços, eficiência e 

realizações. 

Formação dos 

Ativos e Passivos 

a) avalia a viabilidade de financiar serviços que deseja prestar; 

b) demonstra a responsabilidade perante o público na gestão de ativos e passivos; 

c) planeja as exigências futuras de recursos em função da consolidação da dívida; 

d) planeja o pagamento das dívidas existentes; 

e) administra a situação financeira e as exigências de recursos; 

Identificação dos 

Ativos 

a) facilita a melhor gestão dos ativos, manutenção, políticas de substituição, 

identificação, eliminação de excedentes, gestão de riscos com roubos ou danos; 

b) facilita o reconhecimento da depreciação e auxilia na compreensão dos seus 

impactos na gestão de custos dos serviços prestados; 

Identificação dos 

Passivos 

a) força os governos a reconhecer e planejar o pagamento de todos os passivos e 

não somente os empréstimos contraídos; 

b) fornece informação sobre o impacto dos passivos sobre os recursos futuros; 

c) permite estabelecer responsabilidades na gestão de todos os passivos; 

d) oferece informações para que o governo possa avaliar a capacidade de continuar 

fornecendo os serviços atuais e constituir novos programas de serviços. 

Desempenho 

financeiro 

a) fornece informações sobre receitas e despesas, incluindo o impacto das 

transações a prazo; 

b) permite avaliar a posição fiscal do governo e necessidade de empréstimos à 

longo prazo; 

c) auxilia o governo na avaliação se as receitas cobrem os custos dos programas 

atuais; 

d) ajuda na decisão se novos serviços serão criados para fornecimento pela 

entidade governamental ou serão adquiridos de terceiros. 

e) auxilia na decisão se o usuário deverá cobrir os custos associados a um serviço; 

d) direciona responsabilidades na gestão individualizada dos custos; 

f) permite avaliar se os materiais ou serviços estão sendo fornecidos de acordo 

com os orçamentos acordados; 

g) proporciona o registro dos custos totais, incluindo depreciação de ativos 

tangíveis e amortização de ativos intangíveis; 

h) auxilia no reconhecimento de todos os custos com o empregado e avaliar as 

diversas formas de emprego e remuneração; 

i) permite a avaliação da forma mais eficiente de produzir bens e serviços e 

analisar a gestão dos recursos; 
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Fluxos de caixa 

a) oferece ampla informação sobre fluxos de caixa atuais e projetados, incluindo 

os fluxos de caixa associados a devedores e credores; 

b) auxilia na melhor gestão do caixa e na elaboração de orçamentos de caixa mais 

precisos. 

Fonte: Söthe (2009). 

 

Montesinos e Vela (2000) utilizaram o método de Lünder, o qual aborda os aspectos 

contingenciais para analisar as variáveis que atuam sobre o processo de convergência das 

normas contábeis. Isso com o objetivo de identificar as principais variáveis e estímulos 

motivadores de melhorias na reforma contábil. Nesse esquema, os autores observaram que 

variáveis sociais são quase nulas, ou seja, não há um grupo social que pressione pela 

informação contábil no setor público.  Além disso, Montesinos e Vela (2000) revelaram que 

no caso de diversos países europeus, o fator motivador da reforma contábil foi essencialmente 

a presença de problemas financeiros e de aumento do déficit fiscal. Entretanto, alguns países, 

como a Espanha, tiveram estímulo da compreensão doutrinária da superioridade da 

contabilidade empresarial em relação à contabilidade camaralista.  

Porém, mesmo em países onde a reforma já ocorreu, as informações contábeis sobre o 

enfoque patrimonial ainda são pouco utilizadas. Montesinos e Vela (2000) revelam que as 

informações utilizadas são apenas de caráter orçamentário e não tem ocorrido o 

desenvolvimento de sistemas de informação gerencial, o que limita a utilização da 

informação. 

Christiaens e Wielemaker (2003) realizaram estudos com universidades da Bélgica. 

Analisando a reforma contábil dessas universidades, concluíram que o modelo adotado seguiu 

os utilizados por empresas, porém os legisladores não abandonaram a contabilidade 

camaralista (ou orçamentária), que segundo os autores facilita a implantação. 

Christiaens e Wielemaker (2003) também argumentam que as críticas realizadas aos 

sistemas que evidenciavam o sistema orçamentário era falho no sentido de não evidenciar e 

mensurar o conjunto de ativos de forma plena e o reconhecimento dos passivos não serem de 

forma satisfatória. Assim, o sistema camaralista é eficiente no registro e controle 

orçamentário, mas do ponto de vista de fornecer informação acerca do desempenho da gestão 

é bastante falho. 

No sentido de melhorar o processo de convergência, o estudo do IFAC traçou pontos 

que facilitam o processo de consolidação das normas em cada pais. Assim, o Estudo 14 do 

IFAC apresenta as seguintes recomendações, conforme pode ser observado no Quadro 5: 
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Quadro 5 – Características facilitadoras no processo de convergência proposto pelo IFAC  

 

Característica Descrição 

Um Mandato Claro 

a) declara o que as reformas limitarão; 

b) define o tempo para as reformas e os responsáveis nos vários segmentos; 

c) permite as entidades e aos funcionários o poder de iniciar as mudanças e 

vigiar as reformas. 

Compromisso 

Político 

a) comprometimento político dos representantes eleitos ajuda na superação dos 

obstáculos que são encontrados; 

b) falta de compromisso político gera falta de recursos inviabilizando o processo 

e a perda dos recursos já investidos. 

Compromisso de 

Entidades Centrais e 

Funcionários-chave 

a) apoio dos altos funcionários por meio da delegação de autoridade; 

b) funcionários preparados podem cumprir o papel de “corretores” quando as 

coisas dão errado; 

c) vigiar o risco de falhas no projeto quando um funcionário de apoio não estiver 

mais disponível. 

Recursos Adequados 

a) indivíduos com habilidades de administração do projeto de mudança; 

b) indivíduos com uma compreensão e experiência contábil e exigências dos 

sistemas; 

c) pessoas-chave que entendam o inter-relacionamento entre os elementos do 

processo; 

d) indivíduos com capacidade de registro dos dados no sistema de contabilidade 

por competência e explicação da informação gerada. 

Administração de 

Projetos 

a) as reformas precisam ser documentadas para formar uma base consistente 

para a comunicação, permitindo o entendimento das razões da mudança e a 

abordagem utilizada, assegurando que a implementação está de acordo com as 

decisões; 

b) um plano de implementação formal é necessário, pois a sua natureza varia de 

acordo com o estilo e escala das reformas; 

c) a distribuição clara de responsabilidades e tarefas as entidades e funcionários; 

d) projetar marcos de procedimentos para monitorar o desempenho de entidades 

e indivíduos; 

e) o projeto definirá quem tem autoridade para decisões individualizadas; 

f) os custos iniciais precisam ser identificados claramente no orçamento. 

Capacidade 

Tecnológica e 

Sistemas de 

Informação 

a) podem ser requeridas mudanças nos seguintes sistemas de: receita; aquisição 

e compra; viagens; benefícios e concessões; recursos humanos e folha de 

pagamento; 

ativos fixos; propriedade administrativa; estoque; dívida; orçamentário; entre 

outros; 

b) a avaliação dos sistemas existentes quanto à informação disponibilizada e 

informação adicional requerida, analisando a adaptação ou troca de sistemas. 

Uso da Legislação 

 

 

a) o uso da legislação a força e o compromisso do governo com as mudanças 

propostas; 

b) as mudanças legislativas permitem a educação dos partidos políticos e outros 

grupos influentes sobre os benefícios das mudanças. 

Fonte: Söthe (2009). 

 

Segundo o Estudo 14 do IFAC (2003), ao seguir os pontos supracitados a transição 

para a acruss basic se torna mais fácil e rápida. E pelo fato dessa transição ser um projeto 

importante para a maioria dos governos, se houver planificação e administração cuidadosa 

esse processo é acelerado. 
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A atenção sobre essa fase inicial de implantação se mostra mais necessária a partir das 

conclusões obtidas por Herbest (2010) após uma extensa revisão da literatura em estudos 

empíricos. O autor revela que a implementação no setor público de um novo sistema de 

contabilidade baseada no regime de competência geralmente apresenta pouco ou nenhum 

sucesso. Sendo que na maioria dos países que apresentaram baixo rendimento isso ocorreu 

por má ou nenhuma utilização da informação gerada pelo regime de competência e ainda 

porque não foi dada atenção suficiente para a aplicação do novo sistema devido a falta de 

vontade política.  

Na avaliação de Herbest (2010):  

os organismos e defensores da implementação do regime de competência muitas 

vezes têm feito promessas de benefícios sobre sua utilização que, na prática, ainda 

não são percebidos. Isso tem gerado decepções e descrenças sobre o novo sistema. 

Com isso, pode-se verificar o quanto é necessário um plano formal nos diversos níveis 

da gestão para que se possa implantar a contabilidade patrimonial de forma plena. Assim, há a 

necessidade de envolvimento tanto do setor responsável pela construção dos sistemas 

contábeis como também das administrações, podendo incorrer em fracasso caso não se 

perceba a relevância da reforma contábil. 

 

4.5 Teoria institucional e a contabilidade  

 

No mundo contemporâneo em que vivemos quase todo o processo produtivo é 

realizado através de organizações. O homem passa a maior parte de seu tempo em 

organizações, das quais depende para nascer, viver, aprender, trabalhar, ganhar seu salário, 

curar suas doenças, obter todos os produtos e serviços de que necessita.  

Essas relações humanas são constituídas de normas e valores considerados valiosos 

para seus membros e para a sociedade. Essas relações são conhecidas como instituições. No 

caso da contabilidade, isso equivaleria aos princípios da ciência contábil. As instituições 

representam os limites estabelecidos pelo homem para disciplinar as interações humanas. Em 

consequência, elas estruturam os incentivos que atuam nas trocas humanas, sejam elas 

políticas, sociais ou econômicas. As mudanças institucionais dão forma à maneira pela qual as 
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sociedades evoluem através do tempo e, assim, constituem-se na chave para a compreensão da 

mudança histórica (NORTH, 2003).    

Quanto aos tipos de instituições de uma sociedade ou agrupamentos, é possível 

encontrar dois tipos: as formais e informais. Scott (2001) afirma que as instituições formais 

são as leis da sociedade, regras políticas, jurídicas, econômicas e contratos. O segundo tipo 

são as tradições, cultura, costumes e valores da sociedade. As instituições formais podem 

mudar com maior facilidade e precisam da ação coerciva do Estado para serem observadas. Já 

as instituições informais não são fáceis de mudar, podem demorar muito tempo para serem 

observadas e aceitas pela sociedade e não necessitam de ação coerciva do Estado, pois 

dependem das crenças dos seus adeptos. Pode-se dizer ainda que as instituições informais 

influenciam as instituições formais. As normas informais estão profundamente enraizadas em 

nossos modelos mentais, o que ajuda a compreender porque é tão difícil ajustá-las a formas 

mais compatíveis com o desenvolvimento econômico. 

A relação da teoria institucional e a contabilidade ainda são recentes. A maioria dos 

artigos e estudos científicos remete quase que unicamente à contabilidade gerencial. Porém, o 

fato da contabilidade em alguns países ter influência do direito romano, ou seja, é fortemente 

guiada à luz da legislação, torna necessária a compreensão das instituições. Guerreiro et al. 

(2005) descreveram as principais características de uma instituição, conforme sintetizado no 

quadro abaixo:  

Quadro 6 - Características de uma instituição 

 

Caráter coletivo 
As instituições são estruturadas por meio de rotinas definidas por pensamentos e 

hábitos formalizados e aceitos por pessoas de um determinado grupo social. 

Caráter de significado  
As instituições permitem aos indivíduos e grupos dentro da organização dar 

significado às suas atividades do dia-a-dia. 

Caráter objetivo 
As instituições definem padrões de comportamento que são esperados de um 

determinado grupo social. 

Caráter normativo 

As instituições geralmente espelham regras estabelecidas para a organização, 

porém isso nem sempre ocorre. Existem regras que não são aceitas pelo grupo 

social. 

Caráter de não 

questionamento 

Os membros do grupo aceitam a instituição de forma inquestionável. 

Caráter de 

estabilidade 

O período de tempo em que perduram as instituições é bastante variável. Existem 

instituições que possuem uma vida curta e outras, uma vida mais longa. Porém 

todas têm um certo período de tempo em que são prevalecentes e, durante esse 

período de tempo, existe estabilidade. 

Caráter de orientar 

ações 

Quanto mais ampla e profundamente uma instituição é aceita, mais provável é sua 

influência no sentido de direcionar ações e resistir a mudanças. 

Fonte: Guerreiro et al. (2005). 
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  O conjunto de organizações que se relacionam e se influenciam de alguma forma é 

denominado campo organizacional. Assim, SZTOMPKA (1998) considera que “formação do 

campo organizacional é o lugar em que ocorre a construção de conhecimento, bem como a 

sua institucionalização, que tem a participação de vários grupos de interesses”.  

Ainda sobre o caráter de um campo organizacional, Hoffman (1999) acrescenta que o 

campo organizacional é o conjunto de organizações, muitas vezes com propósitos díspares, 

que se reconhecem como participantes de um mesmo debate acerca de temáticas específicas, 

além daquelas preocupadas com a reprodução de práticas ou arranjos relacionados à questão. 

Dimaggio e Powell (2005) colocam que as organizações podem fazer parte de um mesmo 

conjunto pelo fato de possuírem semelhanças em seus fornecedores-chave, nos consumidores 

de recursos e produtos, nas suas agências regulatórias e na produção de serviços e produtos 

similares.  

As organizações são levadas a incorporar práticas e procedimentos definidos por 

conceitos racionalizados de trabalhos organizacionais prevalecentes e institucionalizados na 

sociedade. Organizações que fazem isto aumentam sua legitimidade e suas perspectivas de 

sobrevivência, independentemente da eficácia imediata das práticas e procedimentos 

adquiridos (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Assim, pode-se dizer que quando um ente 

governamental assume políticas que são consideradas pela sociedade como as melhores 

práticas, esses entes tendem a imitar, buscando assim legitimidade.  

Fonseca e Machado-da-Silva (2002) consideram que o comportamento individual é 

modelado por padrões criados e compartilhados na interação. Esses padrões são incorporados 

no comportamento na forma de normas e regras objetivas, cristalizadas na sociedade como 

concepções legitimadas sobre a maneira mais eficaz de funcionamento das organizações. 

Seguindo esse raciocínio, Burns e Scapens (2000) acreditam que a instituição diz respeito a 

uma forma e coerência social imposta sobre uma atividade humana por meio da produção e 

reprodução de hábitos estabelecidos de pensamento e ação. 

A teoria institucional surgiu no final dos anos setenta e início dos anos oitenta, 

focando-se no estudo da influência dos elementos e condicionantes do ambiente histórico-

social e cultural sobre as instituições (GUZMÁN, 2003). A teoria busca entender por que as 

organizações adotam determinadas formas, buscando explicar homogeneidade ao invés de 
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diferenciação. Uma das características principais da abordagem institucionalista é o abandono 

da racionalidade ilimitada dos agentes econômicos (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Assim por 

mais que as empresas tenham como objetivo aumentar sua lucratividade as ações dos 

indivíduos são pautadas não pela racionalidade, mas pelas rotinas pré-estabelecidas.  

Para Scapens (1994) a teoria institucional se volta para os estudos das instituições. E 

isso implica na necessidade de definição do conceito de instituição. Porém, não há uma única 

definição de instituição, mas sim aspectos comuns. Guzmán (2003) afirma que instituição é o 

conjunto de ideias, crenças, valores e rotinas compartilhadas por indivíduos como membros 

de uma coletividade e não isoladamente. 

A perspectiva institucional concebe o desenho organizacional não como um processo 

racional, mas como um processo derivado das pressões externas e internas que, com o tempo, 

levam às organizações a se parecerem uma com as outras. De acordo com esta perspectiva, as 

escolhas estratégicas ou as intenções de controle seriam originadas na ordem institucional na 

qual uma organização se vê imersa. Estudos sobre os efeitos do ambiente institucional buscam 

explicar os fenômenos organizacionais, através do entendimento do como e do por que as 

estruturas e processos organizacionais tornam-se legitimados e suas consequências nos 

resultados alcançados (ROSSETO; ROSSETO, 2005). 

A economista Luxemburg (1985) afirmou que a repetição regular do processo de 

produção é o pressuposto geral e fundamento de um consumo regular, com isso, constitui a 

condição prévia para a existência cultural da sociedade humana sob todas as formas 

históricas. Nesse sentido, o conceito de reprodução inclui um aspecto histórico-cultural. 

Fazendo um paralelo com o processo de reprodução de ações realizadas nas organizações, a 

reprodução das ações seria o pressuposto e fundamento para a formação de uma cultura 

organizacional.  

As organizações foram alvo de poucos estudos no campo da sociologia durante 

bastante tempo. Esse cenário mudou no fim da década de 40, com os estudos realizados por 

Merton e seus seguidores, os quais se dedicaram à caracterização da organização como um sistema 

social. Ainda neste processo, o trabalho de Merton, focalizado na dinâmica da mudança social, 

despertou o reconhecimento de que as organizações são atores sociais independentes e que as 

estruturas existentes contribuem para o funcionamento de um sistema social (REZENDE, 2009). 
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Dessa forma, muito vem se avançando nos estudos acerca das mudanças na cultura 

organizacional das instituições. Essa cultura passa a ser apontada como uma importante 

variável a ser observada nos processos de mudança. Assim, a teoria institucional pode auxiliar 

na melhor compreensão do processo de transformação das instituições. Para Paula (2006), 

todo processo de mudança causa temores aos grupos, por estarem enraizados em numa cultura 

determinada historicamente, criada por interação social e constituída por valores partilhados.  

O processo de mudança na contabilidade aplicada ao setor público partiu de uma 

resposta à necessidade da informação contábil ser comparável. Assim, os organismos 

internacionais tiraram como política incentivar uma contabilidade que seguisse os mesmos 

padrões a nível internacional O fato do Brasil se torna signatário desse processo de 

convergência da contabilidade trouxe a obrigatoriedade de se criar diversas regras e rotinas, 

como o MBCASP e criar macrofunções no SIAFI a fim de permitir a execução de novas 

rotinas. Tais mudanças levam a dois fenômenos que se inter-relacionam que é a 

desinstitucionalização das práticas estritamente orçamentárias e a institucionalização da 

contabilidade patrimonial. 

Assim, não basta criar instituições formais para concluir a institucionalização de 

determinada política. A adesão a uma política não é uma condicionante para sua implantação. 

Nesse sentido, Tolbert e Zucker (1999) estabeleceram três estágios (habitualização, 

objetivação e a sedimentação) para que haja uma institucionalização por completo. Quando há 

um processo de inovação, seja por motivo de nova tecnologia, mudança na legislação ou 

mesmo por força de mercado, esse processo não é mecânico.  

Tolbert e Zucker (1999) afirmam que o processo de institucionalização sugere 

processos sequenciais envolvidos na sua formação inicial. Assim, estruturaram um modelo 

formado por três estágios, conforme apresenta o Quadro 7:  

Quadro 7 - Processos de Institucionalização 

 

PROCESSO DESCRIÇÃO 

Habitualização 

 

Processo que envolve a geração de novos arranjos estruturais como alternativa à 

promoção de respostas a problemas organizacionais específicos. Configura-se como 

uma espécie de formalização de práticas e procedimentos contribuindo à formação de 

estruturas classificadas como um estágio de pré-institucionalização. 

Objetificação 

As organizações monitoram seus competidores e esforçam-se na tentativa de 

manutenção de sua competitividade. Assim, em resposta a esse monitoramento e por 

meio de relativo consenso social entre os membros da instituição, dá-se início a uma 

movimentação rumo a um status mais permanente e difundido. Paralelamente, 

intensificam-se ações de teorização, caracterizadas como situações evidenciadoras de 
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que a mudança é bem-sucedida, contribuindo à legitimação cognitiva e normativa dos 

atos pretendidos. 

Sedimentação 

 

Caracteriza-se como um processo de propagação e perpetuação de estruturas por todo o 

grupo de atores teorizados por um período consideravelmente longo de tempo. A 

continuidade histórica de tais estruturas relaciona-se à resistência à mudança e, além 

disso, a ausência de resultados demonstráveis associados à estrutura pode truncar, 

gradualmente, a sedimentação. 

Fonte: Adaptado de Tolbert e Zucker (1999). 

Partindo do fato de haverem sido criadas as NBC TSP 16 e por estar em curso a 

tradução pelo CFC das IPSAS, tem havido no campo da contabilidade um forte debate acerca 

da acruss basic para contabilidade pública em diversos países. Essa criação de um cenário de 

transformação institucional deixa a contabilidade em segundo plano, levando ao enfoque do 

controle orçamentário. Isso fortalece as práticas da contabilidade empresarial, as quais para 

serem sedimentadas exigem a desconstrução de crenças, conceitos e procedimentos por anos 

propagados como inquestionáveis. 

A seguir, a Figura 1 descreve o processo de institucionalização de uma política:  

Figura 1 – Modelo do processo de Institucionalização  

 
Fonte: Tolbert e Zucker (1999). 

Enquanto a instituição representa uma ordem ou padrão social atingido por 

determinado estado ou propriedade, institucionalização denota o processo que leva a esse 

estado. Institucionalização é o processo de transformar crenças e ações em regras de conduta 

social, que, ao longo do tempo, por influência de mecanismos de aceitação e reprodução, tais 

regras tornam-se padrões e passam a ser encaradas como rotinas naturais, ou concepções 

amplamente compartilhadas da realidade. A institucionalização leva obrigatoriamente, a uma 
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definição de papéis, cujo desempenho assegura o intercâmbio e o funcionamento das normas 

(TATOO, 2005). 

A desinstitucionalização é a reversão do processo de institucionalização. Ocorre 

mediante uma mudança súbita no ambiente. Um exemplo é a implantação de uma inovação 

tecnológica. No processo de implantação de uma mudança desse tipo surgem aliados e 

opositores na instituição, os quais reforçam as vantagens e desvantagens da mudança, 

respectivamente (PAULA, 2006). 

A estruturação das organizações a partir das exigências do seu ambiente é explicada 

por meio de práticas isomórficas. O isomorfismo é compreendido como um fenômeno de 

homogeneização de estruturas, processos e ações no âmbito das organizações. A partir desse 

isomorfismo, as organizações inseridas em ambientes institucionais legitimam-se e ganham 

recursos necessários (FREITAS, 2005). 

O isomorfismo pode se dar em função de diferentes causas. Machado-da-Silva e 

Fonseca (1993) colocam que o motivo que leva uma organização a adotar posturas 

isomórficas em relação aos líderes do seu campo organizacional é a autodefesa diante de 

situações sem soluções geradas internamente, uma vez que a semelhança facilita as transações 

interorganizacionais, favorecendo o seu funcionamento por intermédio de regras socialmente 

aceitas. 

A base estrutural da instituição é sustentada por três pilares: regulativo, normativo e 

cultural-cognitivo. O pilar regulativo concentra a autonomia para estabelecer regras, 

inspecionar a obediência das regras estabelecidas e, se for o caso, aplicar as sanções cabíveis, 

na esperança de balizar comportamentos futuros. Já o pilar normativo trata dos padrões, 

valores e normas considerados legítimos por todos os atores envolvidos. E o pilar cultural-

cognitivo, mais abrangente por englobar todo tipo de conhecimento, pode ser descrito como a 

capacidade dos atores de compartilhar concepções e interpretações da realidade social em que 

estão imersos (SCOTT, 2001).  

DiMaggio e Powell (1983) identificaram três mecanismos por meio dos quais as 

instituições processam o isomorfismo organizacional: isomorfismo coercitivo, isomorfismo 

normativo e isomorfismo mimético. 

O isomorfismo coercitivo deriva de influências políticas e da questão da legitimidade. 

As forças coercitivas que exercem pressão, formais e informais, são as regulamentações 
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governamentais e as expectativas culturais capazes de impor uniformidades às organizações 

em condição de dependência ou de submissão à autoridade da organização dominante 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

O isomorfismo normativo estabelece normas informais definidas por valores 

legitimados que induzem a ação voluntária – sem ameaça de qualquer sanção. O grau de 

profissionalização é, possivelmente, o fator mais importante como mecanismo normativo a ser 

considerado para o entendimento das pressões normativas do ambiente. Por 

profissionalização, entende-se o esforço coletivo de membros de uma profissão para definir as 

condições e os métodos de seu trabalho e para estabelecer uma base cognitiva e legítima para 

a autonomia e homogeneização da categoria profissional (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

O isomorfismo mimético é resultado de respostas padronizadas às incertezas das 

organizações. Normalmente, temendo aventurarem-se com soluções inovadoras, as 

organizações não escolhem formas diferentes daquelas já instituídas. A maioria age conforme 

o modelo dominante no ambiente institucional em que estão inseridas. Muitas vezes, as 

organizações imitadas não tomam conhecimento da imitação (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

As organizações se interessam pelas mudanças de procedimentos e arranjos estruturais 

implementados por outras organizações em função, principalmente, de reduzir os riscos na 

solução de problemas tecnológicos e no cumprimento de exigências institucionais 

(MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1993). 

O isomorfismo mimético ocorre também pelo interesse das organizações em saber o 

motivo do sucesso de seus pares. Então, podem decidir copiar os processos e estruturas bem 

sucedidas em outras organizações (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

As mudanças não ocorrem necessariamente de forma ordenada. As práticas 

institucionais isomórficas refletem uma realidade socialmente construída decorrente da busca 

por instituições mais efetivas.  

 

5  PROCEDER METODOLÓGICO  

 

5.1 Enquadramento metodológico 
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O presente estudo classifica-se como exploratório descritivo. Exploratório porque para 

se chegar aos objetivos do estudo foi preciso previamente realizar pesquisa bibliográfica, a 

fim de recolher informações e conhecimentos sobre o problema estabelecido. Raupp e Beuren 

(2008) afirmam que o material consultado na pesquisa bibliográfica abrange todo o 

referencial já tornado público em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 

boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, dissertações, teses, entre outros. 

E descritivo porque, segundo Michel (2005), tem o propósito de analisar com maior 

precisão possível fatos e fenômenos em sua natureza e características. Silva e Menezes (2001) 

relatam que a pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada 

população/fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis.  

Como característica descritiva deste estudo, observa-se a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, com vistas a descrever as principais alterações ocorridas nos 

entes públicos pesquisados, com especial ênfase a seus departamentos contábeis no período 

posterior à implantação do Manual de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Quanto ao delineamento específico, esta pesquisa pode ser classificada como estudo 

multicaso. Baseado em Yin (2001), estudo de caso é uma investigação empírica que verifica 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Tal afirmativa coincide com o 

presente estudo que investiga uma temática relacionada ao contexto contábil de Instituições 

Federais de Ensino e ao fenômeno representado pela inovação das normas. 

Para Gil (2009) não é correto abordar estudo de caso como uma técnica de pesquisa, 

mas sim como um delineamento de estudo no qual são utilizados diversos métodos ou 

técnicas. O estudo de caso deve cumprir etapas rígidas na sua construção desde a delimitação 

do problema à coleta e análise dos dados. Entretanto, esse mesmo autor ressalta a dificuldade 

de definição do estudo de caso.  

Na visão de Martins e Theóphilo (2009) o estudo de caso está inserido no rol de 

pesquisas que são orientadas por avaliações qualitativas, ou seja, aquelas que possuem como 

características a descrição e interpretação dos fatos. Isso porque no caso das pesquisas 

quantitativas há um objetivo maior de mensuração onde não cabem resultados indutivos. Os 

autores ainda especificaram o estudo de caso da seguinte forma: 

A estratégia de pesquisa Estudo de Caso pede avaliação qualitativa, pois seu 

objetivo é o estudo de uma unidade social que se analisa profunda e intensamente. 
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Trata-se de uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro do seu 

contexto real (pesquisa naturalística), onde o pesquisador não tem controle sobre os 

eventos e variáveis, buscando apreender a totalidade de uma situação e, 

criativamente, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso 

concreto. Mediante um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado – 

problema da pesquisa -, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, 

não conseguida plenamente pela avaliação quantitativa. 

 

Para reforçar tal entendimento vale citar Merriam (1998) que define estudo de caso 

qualitativo como sendo uma análise e descrição de forma holística e intensa acerca de um 

simples fenômeno, entidade ou unidade social.   

Na abordagem do problema pelo estudo em tela, foram abrangidos os métodos 

qualitativo e quantitativo. No primeiro, de acordo com Richardson (2008) busca-se descrever 

a complexidade do problema de modo a analisar a interação de certas variáveis, compreender 

e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos. Quanto ao método quantitativo, Raupp e Beuren (2008) 

destacam que se caracteriza pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto 

no tratamento de dados. 

 

5.2 Delimitação da pesquisa  

 

Trata-se de um estudo desenvolvido com todo o universo que abrange as Instituições 

Federais de Ensino (IFEs) do estado de Pernambuco. Este universo é composto por quatro 

instituições, sendo uma destas formada por 9 unidades de ensino, totalizando 12 centros. As 

quatro instituições são: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE), Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).  

A opção por trabalhar com todo o universo que abrange as Instituições Federais de 

Ensino de Pernambuco se deu pelo fato de as mesmas serem autarquias federais com 

autonomia financeira, o que as leva a realizar todo o ciclo orçamentário. Acrescenta-se a isso 

a possibilidade de comparabilidade entre essas instituições, apesar de seus diferentes portes.  
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O estudo estabeleceu como critério de inclusão a participação de profissionais que 

ocupam cargo de contador em diretorias de finanças e contabilidade das Instituições Federais 

de Ensino do estado de Pernambuco no período de realização deste trabalho. 

Como critério de exclusão, estabeleceu-se a não participação de profissionais 

representantes das instituições que não responderam positivamente a 3 tentativas de contato 

estabelecidas pelo autor, seja ela por meio telefônico, eletrônico ou presencial. 

Através da Figura 1 pode-se compreender a localização das Instituições Federais de 

Ensino de Pernambuco. 

Figura 1 - Localização das Universidades Federais de Pernambuco e dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco, 2012. 

 
Fonte: Elaboração Própria  

A seguir, cada uma das instituições participantes do estudo será detalhadamente 

caracterizada. 
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5.2 1 Universidade Federal de Pernambuco 

 

 A história da Universidade Federal de Pernambuco tem início em 11 de agosto de 1946, com 

a sua fundação oficializada por meio do decreto-lei da Presidência da República nº 9.388, de 

20 de junho de 1946. Inicialmente denominada Universidade do Recife, reunia a Faculdade de 

Direito do Recife, a Escola de Engenharia de Pernambuco, a Faculdade de Medicina do 

Recife, com as escolas anexas de Odontologia e Farmácia, a Escola de Belas Artes de 

Pernambuco e a Faculdade de Filosofia do Recife (BRASIL, 2012b). 

Passados 19 anos, a Universidade do Recife foi integrada ao grupo de instituições 

federais do novo sistema de educação do país, recebendo a denominação de Universidade 

Federal de Pernambuco, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Atualmente, a UFPE 

reúne mais de 40 mil pessoas, entre professores, servidores técnico-administrativos e alunos 

de graduação e pós-graduação, distribuídos em três campi: Recife, Caruaru e Vitória de Santo 

Antão (BRASIL, 2012b). 

No vestibular para o ano letivo de 2012, a Universidade ofertou 6.827 vagas para 

novos alunos. As vagas distribuem-se em 96 cursos de graduação presenciais distribuídos em 

12 centros e mais três cursos de graduação à distância (545 vagas em cursos de licenciaturas). 

Além disso, são oferecidos 116 cursos de pós-graduação stricto sensu (sendo 65 Mestrados 

Acadêmicos, 6 Mestrados Profissionais e 45 Doutorados, além de 64 cursos de pós-graduação 

lato sensu) (BRASIL, 2012b). 

 

5.2.2 Universidade Federal Rural de Pernambuco 

 

Fundada como Escola Superior de Agricultura em 1912, a UFRPE é atualmente 

composta por cerca de mil professores, novecentos técnicos e dezessete mil estudantes. Suas 

atividades são voltadas para o conhecimento científico nas áreas de Ciências Agrárias, 

Humanas e Sociais, Biológicas, Exatas e da Terra. A Instituição é sediada no Campus de Dois 

Irmãos, no Recife, e tem suas ações estendidas pelo Estado através das unidades Acadêmicas 

de Garanhuns (UAG) e Serra Talhada (UAST), e dos campi avançados, ou seja, extensões 
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situadas no Litoral, na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão de Pernambuco (BRASIL, 

2012d). 

 

5.2.3Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 

 

A UNIVASF foi criada com o nome de Fundação Universidade Federal do Vale do 

São Francisco e legitimada pela Lei nº 10.473 de 27 de junho de 2002, que a conferiu uma 

natureza fundacional, com sede na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco (BRASIL, 

2012c). 

A UNIVASF é a primeira universidade brasileira voltada para o desenvolvimento 

regional, neste caso, o semiárido nordestino e, por esta razão, não leva o nome de uma cidade 

ou estado. Sua missão é fomentar o desenvolvimento da região onde está localizada, a qual 

compreende parte de oito estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. No ato de sua 

criação, a universidade foi estabelecida fisicamente em três polos: o polo Petrolina, no Estado 

de Pernambuco, o polo juazeiro, no estado da Bahia e o polo de São Raimundo Nonato, no 

Estado do Piauí, conforme previsto na Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2011. 

Os três polos integram a região do semiárido brasileiro. No ano de 2009, foi criado mais um 

campus no estado da Bahia, o campus de Senhor do Bonfim (BRASIL, 2012c). 

 

5.2.4Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco  

 

 O Instituto foi criado em 1909 com o objetivo de oferecer cursos profissionalizantes 

gratuitos. Inicialmente denominado Escolas de Aprendizes Artífices, ao longo do tempo 

recebeu várias denominações: Liceu Industrial de Pernambuco (1937), Escola Técnica do 

Recife (1942), Escola Técnica Federal de Pernambuco (1959) e Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Pernambuco (1999) (BRASIL, 2012a). 

 Em 29 de dezembro de 2008 foi sancionada a Lei nº 11.892 que instituiu a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de 
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Educação, Ciência e Tecnologia. Caracterizam-se como instituições de educação superior, 

básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino (BRASIL, 2012a). 

 A organização dos Institutos Federais baseia-se em uma estrutura multicampi, com 

proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz 

respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores (BRASIL, 2012a). 

 O Instituto Federal de Pernambuco, mediante integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Pernambuco e das Escolas Agrotécnicas Federais de Barreiros, de 

Belo Jardim e de Vitória de Santo Antão, é composto pela reitoria e por 8 campi: Recife, 

Barreiros, Vitória de Santo Antão, Belo Jardim, Pesqueira, Ipojuca, Caruaru e Afogados da 

Ingazeira (BRASIL, 2012a). 

 São objetivos dos Institutos Federais: I - ministrar educação profissional técnica de 

nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; II - ministrar cursos de 

formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, 

a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas 

da educação profissional e tecnológica; III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade; IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e 

os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos; V - estimular e apoiar processos educativos que 

levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional; VI-ministrar em nível de educação 

superior: a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia; b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 

formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; c) cursos de 

bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da 

economia e áreas do conhecimento; d) cursos de pós-graduação lato sensu de 

aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do 

conhecimento; e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
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contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 

tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica (BRASIL, 2012a). 

 É possível ter uma ideia preliminar dos gastos públicos com a educação no estado 

observando-se a dotação orçamentária de todos os campi do Instituto Federal de Pernambuco 

em 2011, que atingiu o valor de R$150.454.832,91 (BRASIL, 2012a).  

 

5.3 Procedimentos para coleta de dados  

 

A coleta de dados, constituída por dois momentos, foi realizada de forma presencial no 

período de 07/01/12 a 07/03/12 nos municípios do estado de Pernambuco onde as instituições 

estão localizadas.  

No primeiro momento, a coleta consistiu na aplicação de um instrumento de coleta de 

dados elaborado pelo autor. O instrumento caracterizou-se como um questionário fechado. 

Esse tipo de questionário é definido por Colauto e Beuren (2003) como um instrumento 

constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo 

informante. 

No processo inicial de elaboração do questionário, o mesmo foi submetido a um pré-

teste. Isto foi realizado com o objetivo de verificar possíveis falhas existentes no questionário 

como a utilização de vocabulário inadequado, erros de digitação ou existência de perguntas 

que ocasionassem dificuldade de interpretação. Para a realização do pré-teste foi solicitada a 

participação voluntária de contadores funcionários da Universidade Federal de Pernambuco 

não participantes do estudo. Esta opção foi feita com o objetivo de não induzir os 

participantes do estudo a qualquer tipo de resposta em função de haverem previamente 

conhecido o questionário. A opção de realização do pré-teste com contadores da UFPE foi 

feita por critério de conveniência pela facilidade do autor em ter acesso a esses profissionais. 

Após a aplicação do pré-teste foram realizadas melhorias no questionário. 

O questionário (APÊNDICE A) é composto por perguntas fechadas, 

preponderantemente, e um espaço opcional para apresentação de comentários por parte dos 

participantes, situado no fim do questionário. Segundo Colauto e Beuren (2003) as questões 
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fechadas apresentam aos respondentes um conjunto de alternativas de respostas para que seja 

escolhida a que melhor evidencia a situação ou o ponto de vista do respondente.  Por sua vez, 

as questões abertas, também chamadas de livres, são as que permitem ao informante 

responder livremente, usando sua própria linguagem e emitir opiniões, se necessários. 

O instrumento foi estruturado em 4 partes: perfil do entrevistado, utilização de práticas 

orçamentária e contábil nas Instituições Federais de Ensino, percepções sobre as 

contingências da reforma contábil e grau de conformidade com a contabilidade patrimonial. 

Para a maioria das questões fechadas, as possíveis respostas a serem selecionadas pelo 

entrevistado acerca do tema tiveram como embasamento a Escala de Likert. Esta escala de 

classificação somatória exige que os entrevistados indiquem um grau de concordância ou 

discordância com cada uma das afirmações. Os pontos extremos de uma escala de Likert são 

em geral “discordo muito” e “concordo muito”. (COOPER; SCHINDLER, 2003; 

MALHOTRA, 2005).  

A escala de Likert recebeu o nome de seu criador Rensis Likert. É uma das escalas por 

itens mais amplamente utilizada devido sua fácil construção, aplicação e compreensão pelo 

entrevistado. Além disso, é adequada para entrevistas pelo correio, por telefone, pessoais ou 

eletrônicas (MALHOTRA, 2005). 

Em um segundo momento, a coleta de dados caracterizou-se pela realização de 

entrevistas semi-estruturadas baseadas em um roteiro de entrevista elaborado pelo autor 

(APÊNDICE B). As entrevistas foram realizadas pelo autor com participação de profissionais 

especializados pertencentes às quatro Instituições Federais de Ensino do Estado de 

Pernambuco. Buscou-se privilegiar os sujeitos sociais com experiências em relação ao objeto 

da pesquisa e que formassem um grupo diversificado, permitindo captar semelhanças e 

diferenças (MINAYO, 1993). 

O conteúdo das entrevistas foi gravado em um aparelho de MP3 com o objetivo de não 

se perder nenhum detalhe da entrevista e permitir maior agilidade no processo de entrevista. O 

intuito das entrevistas foi verificar o nível de conhecimento dos entrevistados quanto aos 

novos conceitos adotados na contabilidade pública, além de investigar a existência de planos 

de ação para a adoção das medidas estabelecidas pela STN e de possíveis dificuldades para 

implantação das NBCASP. 
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Mesmo havendo sido estabelecido um roteiro prévio, a dinâmica da entrevista permitiu 

que o pesquisador definisse a ordem e o julgamento da necessidade das perguntas. Esse 

julgamento foi baseado na percepção do pesquisador de esgotamento dos assuntos abordados, 

seja esse esgotamento por ausência de informação por parte do entrevistado ou por 

compreensão do raciocínio utilizado. 

Segundo Martins e Theóphilo (2009) “a entrevista semi-estruturada é conduzida por 

um roteiro, mas com liberdade de serem acrescentadas novas questões pelo entrevistador”. 

Ainda acerca da entrevista semi-estruturada, Trivinos (1987) afirma que a importância 

está no fato manter a presença consciente e atuante do pesquisador e ao mesmo tempo 

permitir a relevância na situação do autor, favorecendo assim a descrição dos fenômenos 

sociais e a compreensão de forma mais ampla.  

Todos os participantes receberam uma explanação sobre o estudo e puderam 

livremente escolher participar ou não da pesquisa.  

 

5.4 Procedimento para análise de dados 

 

Conforme o procedimento de coleta de dados foi constituído por dois momentos, o 

processo de análise de dados segue a mesma estratégia de organização. Constituí-se na análise 

de dados quantitativos e na análise de dados qualitativos.  

Os dados quantitativos coletados foram processados no programa estatístico SPSS 

13.0
®
. Antes da realização da análise, o banco de dados passou por um processo de limpeza 

no qual os dados digitados foram confrontados com as informações presentes nos 

questionários. No caso de serem encontradas divergências, o banco de dados foi corrigido. 

Para análise dos dados foi realizada a estatística descritiva através do programa 

estatístico SPSS 13.0
®

, com a distribuição de frequências.  

Em relação às entrevistas semi-estruturadas, o conteúdo das entrevistas foi transferido 

do aparelho de MP3 para o computador e em seguida realizadas suas transcrições. As 



60 

 

transcrições procuraram retratar de forma fiel todas as entrevistas, após repetitivas escutas do 

conteúdo. 

Quanto à análise dos dados qualitativos, foi utilizado o processo de análise de 

conteúdo, o qual, segundo Richardson (2008), deve ser utilizado para estudar material de tipo 

qualitativo (aos quais não se podem aplicar técnicas aritméticas) e basear-se em teorias 

relevantes que sirvam de marco de explicação para as descobertas do pesquisador. Gil (2009) 

afirma que a análise de conteúdo é um procedimento analítico aplicável a qualquer documento 

escrito podendo ser também utilizado em conteúdos de entrevistas e depoimentos.  

Para analisar o conteúdo da entrevista foram utilizadas duas técnicas analíticas: a 

sumarização, que diz respeito à supressão de trechos menos relevantes e com o mesmo 

significado, e a condensação de significados, que consiste em resumir os significados 

encontrados no conteúdo das entrevistas, em um formato condensado, sem perder sua 

essência (KVALE, 2009). 

Ao realizar a condensação de significados, o pesquisador identificou unidades naturais 

no conteúdo das entrevistas, levando-o a organizar uma matriz de significados construída no 

programa Microsoft Office Excel 2007
®
. A elaboração da matriz de condensação de 

significados baseou-se na proposta do estudo de Araújo Jr. (2000), o qual fez uma adaptação 

em português da matriz de Kvale (1996). A seguir, o exemplo da matriz utilizada para uma 

questão de uma entrevista do estudo. 

 

Quadro 8 - Matriz de condensação de significados 

 

Entrevista 1   

Questão de pesquisa 1   

Que razões motivaram a conformidade ou não conformidade com as novas regras da contabilidade 

aplicada ao setor público? 

Unidades Naturais (da entrevista) Temas Centrais 

1. Trechos do depoimento pertinentes à 

pergunta da pesquisa 

1. Análise do pesquisador sobre o discurso do 

entrevistado 

2. Idem 2. Idem 

3. Idem 3. Idem 

Descrições essenciais da questão de pesquisa nº 1 

Interpretação realizada pelo pesquisador acerca da questão comentada pelo entrevistado. 

Fonte: Kvale (1996) apud Araújo Jr. (2000). 
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6  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os resultados e a análise de dados são apresentados de acordo com as duas abordagens 

do estudo: quantitativa e qualitativa.  

 

6.1 Abordagem quantitativa 

 

 Foram aplicados 12 questionários com contadores responsáveis pela contabilidade em 

Instituições de Ensino Federal em Pernambuco, ou seja, na UFPE, UFRPE. UNIVASF e o 

IFPE - que englobou oito campi espalhados pelo estado de Pernambuco e a Reitoria 

localizada em Recife. Os resultados e a análise de dados da abordagem quantitativa estão 

apresentados de acordo com os 4 eixos que constituem o questionário:  

1)perfil do entrevistado;  

2)utilização das práticas orçamentária e contábil nas Instituições Federais de Ensino; 

3)percepção sobre as contingências da reforma contábil;  

4)grau de conformidade com a contabilidade patrimonial.  

 

6.1.1 Perfil do entrevistado 

 

  O primeiro eixo do questionário objetivou identificar o perfil dos entrevistados através 

de 5 características: idade, sexo, grau de instrução, tempo de trabalho na instituição, tempo de 

exercício na atual função e cargo ocupado. 

 Através da Tabela 1, pode-se observar que o perfil dos contadores das IFEs segundo 

o sexo caracteriza-se como maioria do sexo masculino (75,0%) e 25,0% pertencente ao sexo 

feminino.  

 
Tabela 1 - Perfil dos contadores das IFEs segundo o sexo. 

 

Sexo Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Masculino 9 75,0 

Feminino 3 25,0 

Total 12 100,0 

                         Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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O perfil dos contadores das IFEs segundo a idade, como nota-se na Tabela 2, é 

formado por maioria (66,7%) entre 25 e 35 anos de idade. Este resultado revela que o quadro 

de pessoal das instituições é jovem, o que pode estar relacionado à recente expansão do 

ensino superior em Pernambuco, que tornou necessária a abertura de novas vagas no serviço 

público de educação.  

 

 Tabela 2 - Perfil dos contadores das IFEs segundo a idade. 

 

Idade Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Entre 25 e 35 anos 7 66,7 

Entre 35 e 45 anos 4 25,0 

Acima de 45 anos 1 8,3 

Total 12 100,00 

                  Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Quanto ao grau de instrução dos contadores, pode-se verificar na Tabela 3 que a 

maioria (75,0%) possui curso de especialização lato sensu, e entre os demais, 16,70% 

possuem curso de graduação e 8,3% possui mestrado. Uma possibilidade de explicação para 

esse resultado pode ser a política de capacitação e formação do governo federal, que através 

do decreto n° 5.824 de 2006 (BRASIL, 2006) incorporou incentivos financeiros aos 

vencimentos por qualificação. 

 

Tabela 3 - Perfil dos contadores das IFEs segundo o grau de instrução.  

 

Grau de Instrução Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Curso Técnico 0 0,0 

Graduação 2 16,7 

Especialização 9 75,0 

Mestrado 1 8,3 

Doutorado 0 0,0 

Total 12 100,0 

                  Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Na Tabela 4 pode ser analisado o período de trabalho dos profissionais nas 

instituições em que as entrevistas foram realizadas. A maioria (58,3%) dos contadores possui 

menos de 5 anos de trabalho nas autarquias. O tempo de trabalho entre 5 e 10 anos foi 

relatado por 33,3% dos respondentes e apenas 8,3% revelou ter mais de 21 anos de trabalho. 

Esses resultados podem ser explicados pela ampliação do ensino técnico e superior nos 

últimos 10 anos. 
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Tabela 4 - Perfil dos contadores das IFEs segundo o período de trabalho na instituição.  

 

Tempo de Trabalho na Instituição Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Menos de 5 anos 7 58,3 

De 5 a 10 anos 4 33,3 

De 11 a 20 anos 0 0,0 

Mais de 21 anos 1 8,3 

Total 12 100,00 

   Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Em relação ao período de trabalho dos contadores na função atual, os resultados 

apresentados na Tabela 5 revelam que 66,7% dos contadores ocupam a função há menos de 5 

anos e o restante da amostra (33,3%) ocupam a função no período entre 5 e 10 anos.  

 

Tabela 5 - Perfil dos contadores das IFEs segundo o período de trabalho na função atual.  

 

Período de Trabalho na Função Atual Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Menos de 5 anos 8 66,7 

De 5 a 10 anos 4 33,3 

De 11 a 20 anos 0 0,0 

Mais de 21 anos 0 0,0 

Total 12 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 Sobre o cargo ocupado pelos contadores, através do Quadro 9 nota-se que o cargo de 

contador geral foi mais comum entre os entrevistados. Após aplicação do questionário, as 

informações fornecidas foram verificadas no portal de transparência, verificando-se que a 

maioria possui apenas função gratificada e apenas dois entrevistados tem como função o 

cargo de diretor.  

Quadro 9 - Perfil dos contadores gerais das IFEs segundo o cargo ocupado.  

 

Instituição Federal de Ensino Cargo 

UFPE Diretor de contabilidade e finanças 

UFRPE Contador geral 

UNIVASF Contador geral 

IFPE VITÓRIA Contador geral 

IFPE BARREIROS Contador geral 

IFPE RECIFE Coordenador de contabilidade 

IFPE AFOGADOS DA INGAZEIRA Coordenador de contabilidade 

IFPE REITORIA Coordenador geral 

IFPE BELO JARDIM Coordenador geral de administração e finanças 

IFPE PESQUEIRA Contador geral 

IFPE GARANHUNS Contador 

IFPE IPOJUCA Coordenador de contabilidade 

     Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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6.1.2 Utilizações das práticas orçamentária e contábil nas IFEs 

 

Buscando atingir o objetivo desta pesquisa, procurou-se investigar o tempo utilizado 

para as atividades orçamentária e contábil. Os respondentes atribuíram ordens de 1 a 6 para 

o tempo dedicado para cada atividade do seu trabalho. Sendo: 1 (um) para atividade que 

consome mais tempo e até 6 (seis) para as menos utilizadas. 

Nas informações apresentadas no Gráfico 1, observa-se as seguintes atividades com 

maior tempo dedicado: promover a prestação, acertos e conciliação de contas, que obteve 

41,7% das respostas e elaboração e acompanhamento da execução do orçamento com  33,3% 

das respostas. 

Em segundo lugar na ordem de atividade, foi possível observar mais uma vez a 

atividade elaboração e acompanhamento da execução do orçamento (33,3%) e promover a 

prestação, acertos e conciliação de contas (25,0%) como as mais praticadas. 

Foi apontado como terceira atividade o fornecimento de informações para os gestores. 

No rol das atividades que recebem menos tempo para sua realização está a 

operacionalização do sistema de custo que obteve 75,0% das respostas, junto com outras 

atividades que não foram contempladas no questionário.  

Os resultados mostram que a utilização do tempo para gerar informações gerenciais 

não é prioridade na maioria das instituições estudadas, revelando assim que a maior parte do 

tempo ainda se volta para o controle orçamentário. 

Gráfico 1 - Utilizações das práticas orçamentária e contábil nas IFEs.  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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6.1.3 Percepções sobre as contingências da reforma contábil 

 

O terceiro eixo do questionário abordou a percepção dos contadores sobre as 

contingências da reforma contábil, de modo a investigar os motivos de dificuldade na 

implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público. Na questão foram 

sugeridos 11 motivos de dificuldade sobre esse processo de mudança. Para cada um dos 

motivos foi atribuída uma escala tipo Likert onde cada profissional optava por influência de 

fraca a forte no processo de implantação das normas, ou marcava a opção de desconhecimento 

da informação. Os resultados obtidos são apresentados nas tabelas a seguir. 

A Tabela 6 aborda a insuficiência de recursos humanos com qualificação adequada 

como um fator de contingência para se implantar o MBCASP. Verifica-se que uma 

concentração das respostas na opção forte, atingindo um total de 7 respondentes (58,3%). Em 

uma visão geral das respostas, é possível concluir que o aspecto de capacitação dos 

contadores é observado como um forte empecilho para estabelecimento de conformidade com 

o enfoque patrimonial. Tal resultado era considerado esperado, uma vez que a antiga estrutura 

orçamentária exigia apenas o conhecimento de classificação das despesas e receitas a partir da 

natureza orçamentária. 

 

Tabela 6 - A Insuficiência de recursos humanos com qualificação adequada. 

 

Insuficiência de recursos humanos com 

qualificação adequada 

Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Desconhece a informação 0 0,0 

Fraca 0 0,0 

Entre fraca e média 2 16,7 

Média 2 16,7 

Entre média e forte 1 8,3 

Forte 7 58,3 

Total 12 100,0 

    Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Na Tabela 7 os resultados mostram ausência de consenso entre os profissionais a 

respeito do sistema de informação inadequado como um fator limitador no processo de 

aderência ao MBCASP. Assim, 4 participantes (33,3%) opinaram que se trata de uma razão 

forte, 3 (25,0%) opinaram que se trata de uma razão média, ocupando o mesmo percentual 

daqueles que opinaram se tratar de uma razão fraca. Entretanto, faz-se importante resgatar o 

baixo índice de aderência ao MCASP, o que limita a propriedade sobre o assunto por esses 
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profissionais, uma vez que tanto o sistema de patrimônio como o SIAFI não foram colocados 

à prova. 

Tabela 7 – Sistema de informação inadequado. 

 

Sistema de informação inadequado Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Desconhece a informação 0 0,0 

Fraca 3 25,0 

Entre fraca e média 1 8,3 

Média 3 25,0 

Entre média e forte 1 8,3 

Forte 4 33,3 

Total 12 100,0 

      Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Já na Tabela 8, a maioria considerou a variável restrição financeira como uma razão 

com pouca capacidade de dificultar a implantação do MBCASP. Nove contadores (75,0%) 

observam esta como uma razão fraca e 3 (25,0%) afirmaram que se trata de uma razão entre 

fraca e média. De modo geral, compreende-se que os profissionais não associam a realização 

de mudanças no setor público com o dispêndio de recursos financeiros.  

Tabela 8 – Restrições financeiras para promover as mudanças.  

 

Restrições financeiras Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Desconhece a informação 0 0,0 

Fraca 9 75,0 

Entre fraca e média 3 25,0 

Média 0 0,0 

Entre média e forte 0 0,0 

Forte 0 0,0 

Total 12 100,0 

    Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

A resistência à mudança pelos dirigentes como uma variável capaz de dificultar a 

implantação da reforma contábil é apresentada na Tabela 9. A variável foi vista pela maioria 

dos profissionais (41,7%) como uma razão forte. Porém, não se pode afirmar que houve 

maioria absoluta, uma vez que 4 profissionais (33,3%) consideraram a variável fraca e mais 3 

profissionais (25,0%) identificaram como sendo uma razão entre fraca e média. Tal 

informação se constitui em preocupação importante, uma vez que a revisão da literatura 

mostrou que a essência da reforma contábil é para atender a necessidade de uma gestão por 

resultados. Assim, caso não haja um convencimento dos administradores, o resultado final da 

reforma poderá estar comprometido.   
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Tabela 9 – Resistência à mudança pelos dirigentes. 

. 

Resistência à mudança pelos dirigentes Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Desconhece a informação 0 0,0 

Fraca 4 33,3 

Entre fraca e média 3 25,0 

Média 0 0,0 

Entre média e forte 0 0,0 

Forte 5 41,7 

Total 12 100,0 

    Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Na Tabela 10, observa-se a variável resistência à mudança pelo pessoal técnico como 

motivo de dificuldade no processo de implantação da reforma contábil. A maioria dos 

participantes (41,7%) considerou a variável uma razão fraca nesse processo. E apenas 16,7% 

consideraram uma razão forte. Essa informação se mostra importante pelo fato da implantação 

de mudanças na contabilidade pública depender de pessoas dispostas a trabalhar não apenas 

com a execução do orçamento, como também inserir nas rotinas de trabalho controle 

econômico do patrimônio público.  

 

Tabela 10 – Resistência à mudança pelo pessoal técnico.  

 

Resistência à mudança pelo pessoal 

técnico 

Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Desconhece a informação 0 0,0 

Fraca 5 41,7 

Entre fraca e média 2 16,7 

Média 2 16,7 

Entre média e forte 1 8,3 

Forte 2 16,7 

Total 12 100,0 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Para cumprir adequadamente regime de competência é necessário reconhecer os fatos 

geradores tanto da despesa como das receitas públicas antes mesmo da arrecadação e do 

instrumento de empenho. Assim, visando verificar se essas mudanças exige um rearranjo na 

estrutura organizativa da instituição, na Tabela 11 aborda-se a variável estrutura organizativa 

inadequada como motivo para dificuldade na implantação plena das novas regras contábeis. 

Dos 12 respondentes, 3 (25,0%) consideram o motivo entre médio e forte e 3 (25,0%) 
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reconheceram como fraca. Assim, nesta variável os resultados foram ecléticos, o que não 

permite tirar conclusões precisas. 

 

Tabela 11 – Estrutura organizativa inadequada.  

 

Estrutura organizativa inadequada Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Desconhece a informação 0 0,0 

Fraca 3 25,0 

Entre fraca e média 2 16,7 

Média 2 16,7 

Entre média e forte 3 25,0 

Forte 2 16,7 

Total 12 100,0 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Os novos procedimentos contábeis trouxeram não apenas o reconhecimento dos fatos 

contábeis pelo regime de competência, mas também diversas mudanças quanto à forma de 

mensurar e avaliar o patrimônio público. Assim, a percepção dos dirigentes acerca das 

dificuldades na interpretação de conceitos contábeis pelo pessoal técnico é abordada na 

Tabela 12. Ficou claro que a maioria entrevistada (33,3%) considera essa variável como 

média. Esse resultado especifica melhor os resultados apresentados na Tabela 6 em que a 

maioria considerou um aspecto forte a insuficiência de pessoal com qualificação adequada. 

 

Tabela 12 – Dificuldades na interpretação de conceitos contábeis pelo pessoal técnico.  

 

Dificuldades na interpretação de 

conceitos contábeis do pessoal técnico 

Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Desconhece a informação 0 0,0 

Fraca 3 25,0 

Entre fraca e média 2 16,7 

Média 4 33,3 

Entre média e forte 3 25,0 

Forte 0 0,0 

Total 12 100,0 

      Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Na Tabela 13, observa-se a variável dificuldade no processo de execução do 

orçamento como uma das razões capazes de dificultar a implantação das novas normas de 

contabilidade. A variável foi vista como razão fraca, uma vez que 9 profissionais (75,0%) 

assinalaram esta opção. Esses resultados confirmam o fato da contabilidade pública ter feito a 
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opção de manter o sistema orçamentário na mesma estrutura sugerida na lei n° 4320 de 1964 

(BRASIL, 1964) e acrescentar o registro do controle patrimonial de forma paralela. 

 
Tabela 13 – Dificuldades no processo de execução do orçamento.  

 

Dificuldades no processo de execução 

do orçamento 

Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Desconhece a informação 0 0,0 

Fraca 9 75,0 

Entre fraca e média 1 8,3 

Média 1 8,3 

Entre média e forte 0 0,00 

Forte 1 8,3 

Total 12 100,0 

    Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Na Tabela 14, nota-se a avaliação da insuficiência de manuais técnicos de orientação 

como uma variável que dificulta a implantação do MCASP. Verificou-se que 50,0% 

consideraram a variável como uma explicação fraca. De modo geral, é importante que manual 

garanta a possibilidade de entidades e funcionários terem acesso a documentos específicos 

sobre o assunto, uma vez que muitas instituições possuem dificuldade em fazer com que seus 

profissionais recebam capacitações em decorrência da localização afastada dos grandes 

centros.   

 

Tabela 14 – Insuficiência dos manuais técnicos de orientação. 

 

Insuficiência dos manuais técnicos de 

orientação 

Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Desconhece a informação 0 0,0 

Fraca 6 50,0 

Entre fraca e média 2 16,7 

Média 2 16,7 

Entre média e forte 1 8,3 

Forte 1 8,3 

Total 12 100,0 

      Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

O método de avaliação do patrimônio na contabilidade governamental se limitou ao 

longo do tempo ao custo histórico, sem utilizar qualquer prática de reavaliação dos valores 

dos bens. Isso acarretou uma subavaliação dos ativos. As novas práticas trazem a necessidade 
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de se reconhecer os antigos como também as novas aquisições. Dessa forma, o quesito 

referente às dificuldades na mensuração e contabilização dos bens é apresentado na Tabela 

15. Observa-se que 41,7% dos contadores revelaram ser esta uma variável forte. Já 33,3% 

trataram a variável como fraca e 25,0% consideraram como variável média e entre média e 

forte. De modo geral, observa-se que existe uma dificuldade em mensurar os bens públicos. 

Essa dificuldade pode ser explicada uma vez que não basta apenas a contabilização, faz-se 

necessário a escrituração, a reavaliação de bens e a depreciação. Para realização desta última, 

a disponibilidade de equipes especializadas que não fazem parte da equipe contábil, além de 

capacidade tecnológica e de sistemas de informação é fundamental. 

 

Tabela 15 – Dificuldades na mensuração e contabilização dos bens. 

 

Dificuldades na mensuração e 

contabilização dos bens 

Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Desconhece a informação 0 0,0 

Fraca 4 33,3 

Entre fraca e média 0 0,0 

Média 2 8,3 

Entre média e forte 1 16,7 

Forte 5 41,7 

Total 12 100,0 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

O inventário na administração pública segue três fases: o levantamento, o arrolamento 

e a avaliação (SILVA, 2011). A elaboração do inventário é orientada pela instrução normativa 

nº 205 de 1988 da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República 

(SEPAD/PR) (BRASIL, 1988a). Esta define inventário físico como o instrumento de controle 

para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e 

materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade. No momento da avaliação do inventário 

é atribuída uma unidade de valor. Assim, caso não haja a avaliação desses, limita-se a 

condição de mensurar o patrimônio global da entidade pública. A respeito das dificuldades de 

inventariar os bens patrimoniais das autarquias como uma possível contingência, verifica-se 

na Tabela 16 que 41,7% dos profissionais consideraram uma razão fraca. As entrevistas 

realizadas mostraram como justificativa para não realizar as provisões de depreciação o fato 

dos departamentos de patrimônio não possuírem condições para realizar levantamento 

contábil. Apesar da maioria das opiniões tratarem como um fator fraco, o inventário permite a 



71 

 

análise para realizar os testes de imparidade, o reconhecimento das despesas com depreciação 

e realização de reavaliação.  

 

Tabela 16 – Dificuldades de inventariar os bens patrimoniais.  

 

Dificuldades de inventariar os bens 

patrimoniais 

Frequência Simples Frequência Relativa 

(%) 

Desconhece a informação 1 8,3 

Fraca 5 41,7 

Entre fraca e média 0 0,0 

Média 1 8,3 

Entre média e forte 2 16,7 

Forte 3 25,0 

Total 12 100,0 

      Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

6.1.4 Grau de conformidade com contabilidade patrimonial 

 

 

Este eixo do questionário abordou o grau de conformidade com a contabilidade 

patrimonial. Para isso, buscou-se saber como são reconhecidos e mensurados os fatos 

contábeis que o MBCASP sugere para se aplicar uma contabilidade com enfoque patrimonial. 

Na questão, foram sugeridos 14 tópicos, no qual cada respondente marca as assertivas de 

acordo com o nível de discordância ou concordância das práticas em sua instituição. Os 

resultados obtidos são apresentados nas tabelas a seguir. 

Na Tabela 17 abordou-se o quesito reconhecimento das receitas arrecadadas pelas 

entidades através do regime de competência. Como resultado, tem-se que a maioria dos 

entrevistados (75,0%) mostrou discordar totalmente do reconhecimento da receita pelo regime 

de competência em suas instituições de trabalho. Por essas entidades não possuírem como 

centro das suas atividades a função de órgão arrecadador, é provável que a justificativa da 

baixa aderência deva-se ao baixo volume de receitas, como também a pouca relevância da 

informação. 
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Tabela 17 – Reconhecimento das receitas pelo regime de competência. 

 

Reconhecimento das receitas pelo 

regime de competência 

Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 1 8,3 

Discordo totalmente 9 75,0 

Discordo parcialmente 0 0,0 

Concordo parcialmente 0 0,0 

Concordo totalmente 2 16,7 

Total 12 100,0 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

O questionário também buscou identificar através dos profissionais se existe nas 

instituições a prática de registro de provisões de devedores duvidosos. Na Tabela 18, 

observa-se que 83,30% discordam totalmente da variável e o restante afirmou desconhecer a 

questão. O motivo para isso está relacionado ao fato de não se reconhecer as receitas pelo 

regime de competência, conforme verificado na Tabela 17.  

 

Tabela 18 – Provisões de devedores duvidosos são atualmente registrados pela contabilidade.  

 

Provisões de devedores duvidosos são 

registrados pela contabilidade 

Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 2 16,7 

Discordo totalmente 10 83,3 

Discordo parcialmente 0 0,0 

Concordo parcialmente 0 0,0 

Concordo totalmente 0 0,0 

Total 12 100,0 

      Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Na Tabela 19 aborda-se o reconhecimento do grupo dos intangíveis em conta 

específica do ativo. Cinco respondentes (41,7%) discordam totalmente, outros cinco (41,7%) 

concordam totalmente e dois (16,7%) concordam parcialmente que esta seja uma prática 

comum nas instituições em que trabalham. Os resultados mostram que ainda é muito 

equilibrado o nível de aderência. O sentido de se reconhecer ativos intangíveis é não os 

apropriar como uma despesa em um único exercício financeiro. Assim, para fins de 

levantamento de custos é importante a amortização ano após ano, já que esse ativo gera 

benefício em diversos exercícios financeiros. 
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Tabela 19 – Os ativos intangíveis são registrados em conta específica. 

 

Os ativos intangíveis são registrados 

em conta específica 

Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 0 0,0 

Discordo totalmente 5 41,7 

Discordo parcialmente 0 0,0 

Concordo parcialmente 2 16,7 

Concordo totalmente 5 41,7 

Total 12 100,0 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

No que se refere ao setor de contabilidade reconhecer as despesas com amortização 

do ativo intangível, através da Tabela 20 percebe-se que 58,3% opinaram discordar 

totalmente. Assim, compreende-se que a maioria dos profissionais não apropria tais despesas. 

Reconhecer os gastos com intangíveis como ativos parte da necessidade de tratá-los como 

diferidos. Assim, caso os ativos intangíveis não sejam amortizados em diversos exercícios, 

não há sentido tratá-los como ativos.  

 

Tabela 20 – As despesas com amortização do intangível são reconhecidas pela contabilidade.  

 

Despesas com amortização Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 1 8,3 

Discordo totalmente 7 58,3 

Discordo parcialmente 1 8,3 

Concordo parcialmente 0 0,0 

Concordo totalmente 3 25,0 

Total 12 100,0 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceu para o ano de 2010 o prazo máximo 

para depreciar os bens móveis adquiridos no exercício de 2010. Por isso, buscou-se verificar 

se as entidades reconheceram a variação patrimonial decorrente de depreciação dos bens 

móveis adquiridos no ano de 2010. Na Tabela 21, observa-se que 10 respondentes (83,3%) 

discordam totalmente. Os resultados revelam um baixo índice de conformidade por partes das 

instituições em realizar a depreciação dos bens, não obedecendo ao calendário da STN. O 

início do registro de despesas com depreciação não depende apenas da iniciativa do setor de 

contabilidade, pois há dificuldades operacionais de ajustes no sistema patrimonial. Em 

instituições onde a execução orçamentária é centralizada e existem volumes pequenos de 

aquisições de bens é muito provável que não haja dificuldade em elaborar o RMB (Relatório 
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Mensal de Bens). O Relatório foi sugerido pelo MCASP para apurar o valor líquido contábil, 

as reavaliações, ajustes a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão em realizar a 

depreciação, que ocorrem de diferentes formas nas instituições e necessitam de sistemas de 

controle mais robustos e soluções de T.I. (Tecnologia da Informação). 

 

Tabela 21 – Foi reconhecida a variação patrimonial decorrente de depreciação dos bens móveis 

adquiridos no ano de 2010.  

 

Variação patrimonial Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 0 0,0 

Discordo totalmente 10 83,3 

Discordo parcialmente 0 0,0 

Concordo parcialmente 0 0,0 

Concordo totalmente 2 16,7 

Total 12 100,0 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Há casos na administração pública que as despesas ocorrem mesmo sem ser 

previamente empenhada, como obriga a lei federal nº 4.320 de 1964 (BRASIL, 1964). Pelos 

princípios contábeis, esse tipo de despesa deve ser reconhecida. Através da Tabela 22 é 

investigado se as obrigações incorridas e não empenhadas são reconhecidas pela 

contabilidade. Nota-se que 6 entrevistados (50,0%) discordam totalmente do reconhecimento 

de tal fato contábil. Em uma visão geral, percebe-se que metade dos profissionais não trata a 

questão como prática comum. 

 

Tabela 22 – Obrigações incorridas e não empenhadas são reconhecidas pela contabilidade.  

 

Obrigações Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 1 8,3 

Discordo totalmente 6 50,0 

Discordo parcialmente 0 0,0 

Concordo parcialmente 1 8,3 

Concordo totalmente 4 33,3 

Total 12 100,0 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

A contabilidade não só deve reconhecer os fatos pretéritos, mas também deve ser 

capaz de reconhecer possíveis dispêndios que afetarão as finanças da instituição. Assim, na 

Tabela 23 é verificado se a contabilidade reconhece os passivos contingenciais. 

Compreende-se que 4 entrevistados (33,3%) afirmaram concordar totalmente com o 
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reconhecimento de passivos contingenciais. Apesar de haver uma tendência positiva na 

implantação de tal prática, o número daqueles que discordam não pode ser desprezado, 

fazendo desta tabela um resultado preocupante, uma vez que as informações de caráter 

preditivo são reconhecidas pela contabilidade. 

 

Tabela 23 – A contabilidade reconhece os passivos contingenciais. 

 

Passivos contingenciais Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 2 16,7 

Discordo totalmente 2 16,7 

Discordo parcialmente 2 16,7 

Concordo parcialmente 2 16,7 

Concordo totalmente 4 33,3 

Total 12 100,0 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

A apropriação das despesas antecipadas (assinaturas de periódicos, seguros, etc.) 

conforme realização do fato gerador é abordada na Tabela 24. A maioria dos participantes 

(58,3%) discorda totalmente da assertiva como uma prática realizada na contabilidade das 

instituições às quais são vinculados. Ou seja, o regime de competência, que busca reconhecer 

os fatos no momento da sua ocorrência, não está sendo cumprido. Dessa forma, a maioria 

permanece adotando os critérios do enfoque orçamentário. A necessidade de se reconhecer as 

despesas no momento do fato gerador é importante para fins de mensuração de custos, pois a 

não observância de fato levaria a distorções no montante de gasto em determinado lapso 

temporal. 

 

Tabela 24 – As despesas antecipadas (assinaturas de periódicos, seguros, etc.) são apropriadas 

conforme realização do fato gerador. 

  

Despesas antecipadas Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 0 0,0 

Discordo totalmente 7 58,3 

Discordo parcialmente 1 8,3 

Concordo parcialmente 0 0,0 

Concordo totalmente 4 33,3 

Total 12 100,0 

        Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 



76 

 

Através da Tabela 25 é possível verificar se a provisão, férias e 13º salário estão 

sendo constituídos pela contabilidade. Oito respondentes (66,7%) optaram pela posição nula. 

O resultado desta tabela justifica-se pelo fato de que o IFPE implantou um processo de 

centralização das despesas com pessoal na Reitoria desse instituto. Com essa observação, 

conclui-se que a maioria das instituições apropria tais despesas.  

 

Tabela 25 – A Provisão - Férias e 13º Salário estão sendo constituídos pela contabilidade. 

 

Provisão, férias e 13° salário Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 8 66,7 

Discordo totalmente 1 8,3 

Discordo parcialmente 0 0,0 

Concordo parcialmente 0 0,0 

Concordo totalmente 3 25,0 

Total 12 100,0 

        Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

A análise do reconhecimento dos bens imóveis em andamento pela contabilidade é 

trabalhada na Tabela 26. O resultado apresenta-se com a maioria dos respondentes (41,7%) 

afirmando concordar totalmente. Entretanto, um elevado percentual (33,3%) possui posição 

contrária, afirmando discordar totalmente. 

 

Tabela 26 – Os bens imóveis em andamento estão sendo reconhecidos pela contabilidade.  

 

Bens imóveis Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 2 16,7 

Discordo totalmente 4 33,3 

Discordo parcialmente 1 8,3 

Concordo parcialmente 1 8,3 

Concordo totalmente 5 41,7 

Total 12 100,0 

         Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 

Antes da reforma contábil era pacífico o entendimento em não contabilizar os bens de 

uso comum do povo. Com as mudanças propostas, a Tabela 27 verifica se os bens de uso 

comum do povo estão sendo reconhecidos pela contabilidade. A maioria dos entrevistados 

(75,0%) opinou com indiferença ao assunto. O fato do pesquisador ter realizado a aplicação 

do questionário permitiu esclarecer com os entrevistados que a maioria fez essa opção por não 
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possuir bens de uso comum. Os demais afirmaram possuir, porém não contabilizar, devido a 

dificuldade de se inventariar e mensurar tais bens. O MCASP, em relação aos bens de uso 

comum, especifica duas classes de ativos: os ativos de infraestrutura (reconhecimento 

obrigatório) e os bens de patrimônio cultural (reconhecimento facultativo). Os gastos com 

aquisição desses ativos eram reconhecidos como despesa. A importância de se reconhecer 

como ativos os gastos como redes rodoviárias, sistemas de esgoto, sistemas de abastecimento 

de água, energia e rede de comunicação é a necessidade de transparência acerca da evolução 

do patrimônio público. 

 

Tabela 27 – Os Bens de uso comum do povo estão sendo reconhecidos pela contabilidade.  

 

Bens de uso comum Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 9 75,0 

Discordo totalmente 3 25,0 

Discordo parcialmente 0 0,0 

Concordo parcialmente 0 0,0 

Concordo totalmente 0 0,0 

Total 12 100,0 

      Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 

Na Tabela 28 é abordado se a instituição realiza teste de imparidade (redução ao 

valor recuperável). A maior concentração dos resultados foi na opção de discordância total 

(58,3%) e apenas dois respondentes afirmaram concordar totalmente (16,7%), os demais 

optaram por se posicionar indiferente. O alto nível de indiferença pode ser explicado por essas 

entidades não possuírem bens de uso comum. Segundo o MCASP, os procedimentos descritos 

nesse tópico só deverão ser realizados após ajuste do valor justo no ativo imobilizado e intangível, 

realizado no momento da adoção das novas normas contábeis, com base em um cronograma 

estabelecido pelo ente. A contabilidade pública só reconhecia as variações patrimoniais 

diminutivas quando da baixa do ativo. Para a contabilidade reconhecer o valor reduzido dos bens 

é necessário que os relatórios de bens expressem o valor contábil e as suas variações. Assim, a 

não realização dos testes de imparidade leva uma um valor superestimado do patrimônio público. 
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Tabela 28 – A instituição realiza teste de imparidade (redução ao valor recuperável). 

. 

Teste de imparidade Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 3 25,0 

Discordo totalmente 7 58,3 

Discordo parcialmente 0 0,0 

Concordo parcialmente 0 0,0 

Concordo totalmente 2 16,7 

Total 12 100,0 

           Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

O fato dos ativos do setor público serem registrados pelo custo histórico sem correções 

dos seus valores no tempo pode acarretar subavaliação monetária do patrimônio público. Para 

início da depreciação de bens com muito tempo de uso é necessário realizar reavaliação 

desses bens. Assim, na Tabela 29 verifica-se o grau de utilização da prática de reavaliação 

dos ativos nas instituições de ensino. Os resultados demonstraram que 3 contadores (25,0%) 

não souberam responder, outros três (25,0%) discordaram totalmente e 1 (8,3%) discordou 

parcialmente. O grupo que apresentou concordância total e parcialmente foi constituído por 

contadores (41,7%). Apesar de em termos absolutos os resultados mostrarem uma 

preponderância da utilização de reavaliação dos ativos, apenas 25% afirmaram concordar 

totalmente. Esses resultados se assemelham aos da Tabela 21. O alto nível de discordância 

pode ser explicado pelo fato da reavaliação ser realizada através da elaboração de um laudo 

técnico por perito ou entidade especializada, ou ainda através de relatório de avaliação realizado 

por uma comissão de servidores, conforme estabelece o MCASP. 

 

Tabela 29 – A instituição utiliza a prática de reavaliação dos ativos.   

 

Reavaliação dos ativos Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 3 25,0 

Discordo totalmente 3 25,0 

Discordo parcialmente 1 8,30 

Concordo parcialmente 2 16,7 

Concordo totalmente 3 25,0 

Total 12 100,0 

       Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 No sentido de trazer mais transparência às informações contábeis, além da 

mensuração do ativo é importante revelar se os critérios de mensuração dos ativos e passivos 

são evidenciados em notas explicativas.  Verificou-se na Tabela 30 que 6 respondentes 

(50,0%) concordaram totalmente com os critérios de mensuração de ativos e passivos, sendo 
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uma prática utilizada pelas suas autarquias. Portanto, houve uma pequena predominância em 

evidenciar através de notas explicativas a metodologia de mensuração dos ativos. 

 

Tabela 30 – Os critérios de mensuração dos ativos e passivos são evidenciados em notas explicativas.   

 

Critérios de mensuração Frequência Simples Frequência Relativa (%) 

Indiferente, posição nula, não sabe 0 0,0 

Discordo totalmente 3 25,0 

Discordo parcialmente 1 8,3 

Concordo parcialmente 2 16,7 

Concordo totalmente 6 50,0 

Total 12 100,0 

        Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

A fim de obter uma visão panorâmica do grau de conformidade geral das IFEs 

investigadas, o Gráfico 2 revela que a maioria das instituições ainda possui baixo nível de 

adesão às novas práticas da contabilidade aplicadas ao setor público. Os resultados 

apresentam a UFRPE como a instituição que mais se aproximou do nível de conformidade das 

práticas da contabilidade patrimonial (78,6%). 

Gráfico 2 – Grau de conformidade geral das IFEs. 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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6.2 Abordagem qualitativa 

 

Por meio da realização de 12 entrevistas semi-estruturadas com os contadores das IFEs 

estudadas, buscou-se maior detalhamento e confirmação dos resultados quantitativos dos 

questionários. A análise das entrevistas foi guiada pelos seguintes eixos: 

 Fatores que influenciam os níveis de aderência ao manual de contabilidade aplicada ao 

setor público;  

 Utilização de plano formal para implantação das normas;  

 Nível de conhecimento da alta direção das instituições;  

 Influência de agentes externos. 

A seguir, apresenta-se a análise das entrevistas de acordo com esses eixos. 

 

6.2.1 Fatores que influenciam os níveis de aderência ao manual de contabilidade aplicada ao 

setor público 

 

As entrevistas possibilitaram a identificação de fatores limitadores e fatores 

motivadores da aderência das instituições ao manual de contabilidade aplicada ao setor 

público. A identificação desses fatores amplia a compreensão da análise quantitativa. Isso 

porque essa identificação torna possível compreender melhor as causas do baixo nível de 

aderência aos procedimentos contábil patrimonial. O Quadro 10 apresenta uma síntese dos 

principais fatores limitadores presentes em cada instituição. 
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Quadro 10 - Fatores limitadores da aderência ao manual de contabilidade aplicada ao setor público 

segundo as IFEs. 

 

INSTITUIÇÃO FATORES LIMITADORES 

UFPE 

- Processo de implantação das normas é lento e gradual; 

- Pouca parceria entre os departamentos da instituição envolvidos com 

esse processo de implantação; 

- Falta de capacitação dos profissionais sobre o processo de 

implantação. 

UNIVASF - Falta de iniciativa dos profissionais. 

UFRPE - Dificuldade inicial de convencimentos dos profissionais. 

IFPE- REITORIA 
- Grande demanda de trabalho; 

- Baixo prestígio do papel da contabilidade. 

IFPE- RECIFE 

- Falta de capacitação dos profissionais do departamento de 

contabilidade sobre a utilização do software. 

- Falta de iniciativa dos profissionais. 

IFPE-VITORIA - Falta de decisão da setorial contábil. 

IFPE-BELO JARDIM 
- Falta de capacitação dos profissionais do departamento de 

contabilidade sobre a utilização do software 

IFPE - PESQUEIRA 
- Falta de capacitação dos profissionais; 

- Falta de incentivo da setorial contábil. 

IFPE- AF. DA INGAZEIRA - Falta de conhecimento técnico dos profissionais. 

IFPE - IPOJUCA - Pouco estímulo por parte do governo federal. 

IFPE - GARANHUNS - Falta de prioridade no assunto por parte da setorial 

IFPE - BARREIROS 

- Pouca parceria entre os departamentos da instituição envolvidos com 

esse processo de implantação; 

- Restrições da setorial contábil. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

A seguir, a contextualização das entrevistas em que os fatores limitadores presentes no 

Quadro 10 foram identificados: 

UFPE - Uma das justificativas da para a não implantação das normas é o fato do processo de 

implantação ser lento e gradual. Entretanto, entende-se que esse processo, independente de 

seu tempo de duração, precisa ser deflagrado pela instituição e exige que a mesma estabeleça 

um cronograma das etapas a serem seguidas; o que não ocorreu.  

Outra justificativa elencada foi a necessidade de maior parceria entre os departamentos 

da instituição envolvidos com esse processo de implantação. Segundo o entrevistado, o 

processo de implantação é dependente de informações geradas por vários departamentos da 

instituição. Assim, faz-se necessário um trabalho intersetorial envolvendo os departamentos 

contábil, pessoal, patrimonial e jurídico; o que ainda não foi pactuado entre esses setores. 
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A última justificativa foi a falta de capacitação dos profissionais sobre o processo de 

implantação. O entrevistado da instituição informou que não ocorreram mudanças apenas na 

contabilidade, mas também nos softwares que registram os fatos contábeis. Isso fez com que a 

prioridade inicial da instituição fosse capacitar os funcionários para execução das rotinas já 

estabelecidas, e posteriormente, então, os mesmos serão capacitados quanto ao processo de 

implantação.  

UNIVASF – A entrevista realizada com o contador da UNIVASF caracteriza a falta de 

iniciativa dos profissionais como fator limitador para a implantação de mudanças. Isso porque 

a instituição estabeleceu como prática o cumprimento apenas do que está estabelecido pela 

lei. Assim, qualquer iniciativa necessária a uma boa implantação das mudanças que não 

estiver estabelecida na legislação não recebe adesão dos profissionais. Na fala do entrevistado 

é resgatado o princípio da legalidade como pressuposto para se iniciar qualquer ato 

administrativo. Segundo o mesmo, após a realização de capacitação pela setorial contábil do 

Ministério da Educação e o estabelecimento de prazo para realização da depreciação dos bens 

públicos as exigências foram logo cumpridas pela instituição. Porém, quando indagado 

quanto às demais práticas que são exigidas no MCASP, o respondente afirmou que ainda não 

foi posto em prática, devido não haver nenhuma exigência legal. Entretanto, o mesmo salienta 

que os estágios de maior dificuldade já foram superados. Em seu discurso, o entrevistado 

demonstra possuir conhecimento técnico das mudanças e estabelece como principal fator 

motivador para aplicação das mudanças o poder coercitivo da obrigatoriedade. A fala abaixo 

retrata a situação descrita:  

A primeira, e acho que a mais forte delas, a obrigatoriedade. Porque enquanto tava 

no campo da ideia [...], ninguém tava aplicando [...] Ficava protelando, né. Embora 

que a gente tomou [...] adiantou uns passos e [...] mesmo quando tava ainda no 

campo da ideia [...], a gente já começou a colocar isso aí em prática, né. Então, a 

primeira delas, que eu vejo, também é [...] mais a obrigatoriedade. E a segunda é 

que: a gente observa que essas práticas facilitarão [...] vai haver facilidade dos 

procedimentos, né. Claro que no começo, a gente fica inseguro, temeroso.  Mas, a 

gente vê que é coisa simples, e que vai melhorar, né. Uma vez que, cada vez a gente 

tá, mais, se separando [...] começa a se separar desse sistema orçamentário, né. 

Entrevista (UNIVASF). 

 

UFRPE – O contador da instituição que apresentou maior nível de aderência revelou que o 

principal fator motivador para a realização da mudança foi o fato de existir, por parte do 

gestor contábil, o desejo de realização de um controle contábil nos moldes da contabilidade 

empresarial. Segundo o entrevistado, esse desejo existia antes mesmo da publicação do 
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arcabouço legal. Então, logo após a criação dos dispositivos legais foi iniciado o processo de 

transição.  

Um dos fatores limitadores presentes nesse processo foi a necessidade de 

convencimento dos profissionais dos diversos setores da instituição, uma vez que a cultura 

orçamentária existente possuía um fluxograma próprio, necessitando de ajustes na estrutura.   

Além da iniciativa da gerência contábil como peça chave no estímulo da equipe, outro 

fator motivador da mudança foi a utilização gerencial da informação contábil. Isso se deve ao 

fato da UFRPE haver construído um sistema de levantamento de custos na instituição. Assim, 

para que esse sistema de custos fosse fidedigno e pudesse trazer informações úteis, foi preciso 

seguir essa nova contabilidade. Destaca-se ainda que essas iniciativas foram fortalecidas pela 

realização de cursos de capacitação com os profissionais. 

IFPE Reitoria - A diretoria de contabilidade da reitoria do IFPE é responsável por duas 

funções: ser setorial contábil de todos os campi ligado ao IFPE e executar o orçamento da 

unidade gestora que faz parte. Diante disso, o contador entrevistado vinculado à reitoria do 

IFPE afirma que a falta de avanços na adequação aos novos procedimentos contábeis deve-se 

à existência de grande demanda de trabalho para um reduzido quadro de profissionais. Outro 

fator limitador para as mudanças é a falta de valorização do setor contábil por parte da gestão, 

o que limita a aplicação da informação gerada pelo setor contábil.  

A contabilidade aqui ela não tem autonomia alguma [...] você tira por aqui 

(ininteligível) a coordenação que foi criada recentemente, não é algo que começou 

desde a criação do instituto [...] a coordenação veio a ser criada há pouco tempo 

(ininteligível). Entrevista (IFPE - Reitoria). 

 

IFPE Recife – a entrevista com o contador permitiu identificar 2 fatores limitadores: falta de 

capacitação dos profissionais do departamento de contabilidade sobre a utilização do software 

e a falta de iniciativa dos profissionais. 

 

IFPE Vitória – o fator limitador apresentado foi a falta de decisão da setorial contábil. Isto 

porque o processo de unificação IFPE aumentou a influência do setor de contabilidade ligado 

a Reitoria fazendo com que as mudanças devam partir da setorial.  

 

IFPE Belo Jardim – a falta de capacitação dos profissionais do departamento de 

contabilidade sobre a utilização do software foi o fator apresentado como limitador. Isso se 
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deve à necessidade de acesso a treinamentos que auxiliem a execução no SIAFI desses novos 

procedimentos contábeis.  

 

IFPE Pesqueira – foram identificados dois fatores limitadores: a falta de capacitação 

específica sobre o tema e a pouca pressão por parte da setorial contábil (a diretoria de 

contabilidade da reitoria do IFPE) para realização das mudanças. Foi possível ainda destacar 

do discurso que o suporte técnico fornecido pela setorial contábil é insuficiente para que as 

novas regras da contabilidade sejam colocadas em prática. 

 

IFPE Afogados da Ingazeira – a falta de conhecimento técnico dos profissionais foi o 

principal fator limitador identificado. Segundo o entrevistado, a localização afastada do 

campus em relação à capital contribui para a permanência do desconhecimento técnico acerca 

da reforma, pelo fato de tornar difícil o acesso a capacitações. 

IFPE Ipojuca – elegeu o pouco estímulo por parte do governo federal como fator limitador 

para realização da reforma. O entrevistado afirma que apesar de conhecer as mudanças não 

percebe uma ação do governo federal realmente direcionada à aplicação. Ou seja, é atribuída 

ao governo federal a responsabilidade pela capacitação dos profissionais, como pode ser 

percebido através dessa fala: “o governo poderia trazer mais ferramentas pra gente, mais 

cursos, mais oficinas pra todo mundo se adequar no mesmo momento”.  

IFPE Garanhuns - também enfatizou como fator limitador a falta de suporte técnico da 

setorial contábil. Conforme retrata a fala abaixo: 

Além da falta de, de valorização do que seja de fato, a importância da contabilidade 

para o órgão, não existe treinamento. Até as reuniões que me chamam, que nós 

fazíamos, deixaram de acontecer. Os dirigentes não conseguem perceber a real 

importância que a contabilidade tem pra o órgão. Eles enxergam a contabilidade 

como um mero registrador de, de informação, sendo que aquela informação termina 

não sendo utilizada depois.  Porque as decisões são muito mais políticas do que 

técnicas. Entrevista (IFPE – Garanhuns). 

 

IFPE Barreiros - elencou como fator limitador para implantação da reforma contábil a pouca 

parceria entre os departamentos da instituição envolvidos com esse processo de implantação e 

as restrições da setorial contábil. A existência de hierarquia interna entre os departamentos é 

vista pelo entrevistado como um fator que dificulta a interlocução entre os departamentos. 

Além disso, a interferência da setorial contábil, que tem uma política de cautela, segundo o 

entrevistado desse campus, acaba por restringir a realização das mudanças. 
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6.2.2 Utilização de plano formal para implantação das normas 

 

De acordo com o procedimento para uma implantação eficiente do regime de 

competência estabelecido pelo IFAC, para facilitar o processo de convergência faz-se 

necessário:  

a) que as reformas sejam documentadas para formar uma base consistente para a 

comunicação, permitindo o entendimento das razões da mudança e a abordagem utilizada, 

assegurando que a implementação está de acordo com as decisões; 

 b) um plano de implementação formal é necessário, pois a natureza varia de acordo com o 

estilo e escala das reformas;  

c) a distribuição clara de responsabilidades e tarefas às entidades e funcionários; 

 d) projetar marcos de procedimentos para monitorar o desempenho de entidades e indivíduos;  

e) o projeto definirá quem tem autoridade para decisões individualizadas. 

No conjunto das falas analisadas no estudo verificou-se a ausência de qualquer plano 

formal que garantisse o cumprimento das normas. Como justificativa, podem ser descritos, 

além da realização de reuniões como instrumentos de disseminação das novas práticas por 

parte dos responsáveis locais, o fator da subordinação aos setores que compõe o sistema de 

contabilidade da união. Isso pode ser confirmado pelas falas abaixo: 

Eu acredito que agora não precise de formalização, porque assim, já tá instituído o 

SIAFI que criado e implementado através de decreto. Então, os órgãos foram se 

adaptando, se adequando pra fazer implementação. Então, acredito que agora é só 

uma alteração do que já existe e vai ser feito uma atualização. Então, eu acho que 

não vai precisar de aprovação do conselho da Universidade. Entrevista  (UFPE) 

 

Eu fiz uma reunião dizendo, justificando o motivo, a exigência legal do ato 

formativo [...] E a importância de ter posto aquilo em prática. Entrevista 

(UNIVASF) 

Os resultados mostraram que a UFRPE possui um bom nível de aderência às práticas 

estabelecidas nesta pesquisa. Entretanto, não foi realizado qualquer instrumento legal de 

formalização. Na UFRPE e na UNIVASF, foram realizadas reuniões para consecução das 

práticas iniciadas.  
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Em relação à UFRPE, após entendimento pela direção de contabilidade e finanças da 

necessidade de colocar em prática as rotinas estabelecidas no manual, o tema foi exposto em 

reuniões que pautam o planejamento anual do setor. Segundo o entrevistado, foram mostradas 

inovações e metas a serem cumpridas a fim de obter o convencimento da equipe. 

No IFPE, somando os 8 (oito) campi e a reitoria, a única política implementada foi 

realizar reuniões entre os contadores com objetivo de debater os procedimentos necessários 

para reconhecimento e mensuração dos ativos e a forma de consolidação das informações 

contábeis. 

 

6.2.3 Conhecimento sobre o conteúdo das normas por parte da direção das entidades 

 

A qualidade da informação contábil para auxiliar a tomada de decisão no setor público 

é a justificativa da importância dessas reformas administrativas. Porém, o estudo verificou 

que o compartilhamento do conteúdo da reforma com a alta gestão das instituições foi quase 

nulo. O único caso registrado que levou os benefícios da contabilidade para alta gestão foi a 

autarquia que mais avançou no quesito conformidade, a UFRPE. A fala do entrevistado da 

UFRPE confirma: 

Então a gente levou pra [...] Quando a gente levou pra ele, teve esse impacto com o 

pessoal do Orçamento, mas, graças a Deus, o gestor, que é o pró-reitor, sempre foi 

aberto. Tanto é que quando ele viu esse trabalho, ele se interessou tanto que me 

recomendou no fórum das PROPLAN (Pro Reitoria de Planejamento).  Entrevista 

(UFRPE). 

O entrevistado do IFPE Reitoria revelou a importância do conhecimento por parte da 

alta direção, porém, não havia ocorrido reunião até o momento da entrevista. Os demais 

entrevistados não apresentaram de forma detalhada a contabilidade sobre o enfoque 

patrimonial. Isso revela uma fragilidade nesse aspecto, uma vez que o objetivo final da 

reforma é obter maior controle do patrimônio e fazer das informações contábeis uma variável 

importante para decisões das ações governamentais. 

O envolvimento da alta direção  de cada instituição torna-se importante, uma vez que 

o Estudo 14 do IFAC aponta para a necessidade do apoio de altos funcionários como uma das 

características facilitadoras para implantação do processo de convergência. Aqui se verifica 
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que esse ponto é negligenciado e corrobora pra não institucionalização das novas práticas 

contábeis. 

 

6.2.4 A influência de agentes externos  

 

As entrevistas relataram a fragilidade do monitoramento do processo de implantação 

das normas contábeis. Segundo os entrevistados, não existem sanções claras para aqueles que 

deixam de realizar tais mudanças. O mecanismo até então utilizados são comunicas (sistema 

de mensagens entre os órgão federais) que impõem restrições nas contas das autarquias 

enviadas através do SIAFI pelos órgãos responsáveis para monitorar as mudanças no sistema 

contábil. No caso, a Secretaria do Tesouro Nacional delegou às setoriais contábeis, o papel 

dessa fiscalização. Nas entrevistas foram abordadas essas restrições:  

[...] a autarquia deve seguir a lei. Apesar dos agentes públicos devem agir conforme 

a lei, acredito que os órgãos reguladores irão impor, mas isso não aconteceu até 

agora. E assim, os registros contábeis devem ser realizados a partir de atos 

administrativos. Assim as decisões gerenciais são importantes. Entrevista (IFPE - 

Recife). 

 

A pressão ela é bem sucinta. Existe assim através de comunica e até [...] É só através 

de comunica. Antes a gente tinha um contato maior, mas através de comunica pra 

que a gente, é, verifique, considere os bens que são, é, passíveis de depreciação e 

tudo mais, que não estão sendo considerados. Então assim, percebemos que eles 

verificam a ausência dessa prática [...] Entrevista (IFPE – Barreiros). 

 

Tem, o MEC. Cada vez mais a gente recebe mensagens do MEC pra adotar. A STN 

também, né. A gente não fez ainda [...] não houve implantação do sistema de custos 

pela união. Acredito que logo, logo eles começam a pressionar também a gente pra 

que a gente faça isso. Entrevista (UNIVASF). 

Nos resultados não foram encontrados outros setores capazes de influenciar as 

instituições. Foi afirmado que não existe pressão por parte dos órgãos de controle da união. 

Tanto a Controladoria Geral da União (CGU) como o Tribunal de Contas da União, ao 

realizar auditorias nas contas das entidades governamentais, não enfatizam os aspectos de 

evidenciação e mensuração das informações contábeis.   

As auditorias é bastante presente aqui na nossa universidade, tanto por parte 

da CGU e do TCE, né [...] mas dizer que eles realizam auditoria das 

demonstrações contábeis, isso não. Na verdade é mais o aspecto legal, de 

licitação, da execução orçamentária e do cumprimento dos planos de 

trabalho e da parte física do patrimônio. Nunca fomos autuados por causa de 

como registrar os bens. Entrevista (UFPE). 
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Na entrevista, foi questionado se havia outro setor que pressionasse ou fonte de 

influência, além dos órgãos de controle, por exemplo, consultorias ou Conselho de 

Contabilidade. As respostas foram unânimes em afirmar que isso não ocorreu. O Conselho de 

Contabilidade, por não ter o hábito de fiscalizar as práticas dos contadores no setor público, 

bem como a utilização dos serviços de consultoria contábil no setor público federal, não faz 

dessa abordagem uma prática comum. 

O aspecto acerca da necessidade de se utilizar a informação como um instrumento de 

mensuração do desempenho econômico e financeiro apareceu em apenas uma fala.  

[...] depois que a gente terminou da gerência foi que a gente levou pro 

gestor, pra Pró-Reitoria. Aí, na Pró-Reitoria a gente teve aquele impacto do 

pessoal do orçamento, né. Entrevista (UFRPE) 

 

A fala evidência que a necessidade de informar o gestor se deu como uma consequência e não 

como causa. A necessidade de utilizar os critérios de enfoque patrimonial partiu de um 

entusiasmo do setor contábil em convencer a administração em adotar um modelo de gestão 

por resultados através de um sistema de custos mais fidedigno. 

Os resultados acerca dos instrumentos de pressão encontra respaldo quanto a sua classificação 

na teoria institucional. Assim, o esquema elaborado por  Dimaggio e Powell (1983) acerca das 

formas de pressão permite verificar que a forma que mais foi utilizada se limitou aos aspectos 

normativos, ou seja,  até o presente momento o MCASP cumpriu um papel de apenas aplicar 

valores a fim de induzir ações voluntárias . Assim o isomorfismo coercitivo, descrito por 

Dimaggio e Powell (1983) como forças capazes de exercer pressões formais e informais, no 

sentido de impor uniformidade às organizações, não apareceu como um instrumento utilizado 

pelos órgãos reguladores da reforma contábil. A falta de pressão coercitiva relaciona com a 

cultura burocrática institucionalizada nas entidades públicas, onde as ações do estado são 

influenciadas pela baixa discricionariedade.  
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7 CONCLUSÃO 

       Os resultados da pesquisa permitiu verificar um baixo nível de aderência ao manual de 

contabilidade aplicada ao setor público por parte das instituições federais de ensino de 

Pernambuco. Isso implica em afirmar que o objetivo geral da pesquisa em  verificar o grau de 

aderência das Instituições Federais de Ensino de Pernambuco ao Manual de Contabilidade da 

Secretaria do Tesouro Nacional foi atingido. 

Quanto a escolha das autarquias federais de ensino, essas apresentaram-se como 

instituições propícias à realização da pesquisa pelo fato de possuírem autonomia financeira e 

serem ecléticas em suas atividades, o que permite verificar diversos aspectos quanto à 

aderência à nova contabilidade governamental. 

  Assim, procedeu-se a uma pesquisa empírica, enriquecida pela opção metodológica de 

coleta e análise de dados quantitativos e qualitativos. Apesar disso, não se pretende extrapolar 

os seus resultados para outras instituições. O estudo exploratório na forma multicaso objetiva 

compreender esse fenômeno de mudanças, e não definir um perfil padrão de comportamento 

das entidades públicas.  

As conclusões do trabalho sobre a extensão e a qualidade do cumprimento ao MCASP 

referem-se, contudo, somente à análise da percepção dos contadores das IFEs. Buscou-se 

ampliar essa análise através dos relatórios de gestão dessas instituições, entretanto, devido à 

atualidade dessas mudanças, não havia registros nos relatórios sobre a questão.  

Os objetivos específicos visaram: conhecer o perfil dos contadores responsáveis pela 

implantação das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público nas IFEs; investigar a 

utilização das práticas orçamentária e contábil pelos contadores; observar possíveis 

contingências na implantação da nova contabilidade governamental; verificar a conformidade 

ou não das instituições com relação às normas contábeis, mediante critérios relacionados ao 

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos seus ativos. 

O cumprimento ao primeiro objetivo específico permitiu identificar que o perfil dos 

contadores caracteriza-se por uma maioria do sexo masculino, com idade entre 25 e 35 anos, 

formação lato sensu e menos de 5 anos de trabalho nas autarquias e na função atual. As 

características individuais dos profissionais não podem ser desprezadas como um fator 

facilitador ou dificultador do processo de implantação das normas. Segundo o estudo 14 do 

IFAC (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, 2003) um dos pontos 
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facilitadores é a compreensão dos profissionais sobre o tema e a experiência contábil. No 

perfil dos contadores participantes do presente estudo esses fatores apresentam-se como 

dificultadores, uma vez que os resultados mostraram que esses profissionais possuem pouco 

tempo nos cargos, como também reivindicam capacitações como forma de dirimir as 

dificuldades de implantação. 

O segundo objetivo da pesquisa foi atendido a partir da investigação quanto à 

utilização das práticas orçamentária e contábil pelos contadores. Verificou-se que o tempo 

utilizado para as práticas orçamentárias e as rotinas operacionais está acima do tempo 

utilizado para aplicação da informação na gestão e operacionalização da contabilidade de 

custos. Isso mostra que as atividades contábeis pouco se dedicam à evidenciação do 

patrimônio da entidade e geração de informações gerenciais. Nesse sentido, há uma forte 

cultura das instituições públicas a atender aos aspectos da transparência (orçamento) e aos 

cumprimentos legais. Essa cultura é um reflexo do modelo de administração burocrática que 

por muito tempo permeou a administração pública.  

A observação de possíveis contingências na implantação da nova contabilidade 

governamental caracteriza o terceiro objetivo. Nesse sentido, conclui-se que as percepções 

dos respondentes quanto aos motivos que dificultam a implantação da reforma contábil são na 

maioria devido à qualificação do corpo administrativo, bem como falta de suporte técnico 

pelas setoriais contábeis. As dificuldades também se apresentam relacionadas às mudanças 

operacionais, descritas como ajustes no sistema patrimonial e formação de equipe 

especializada para elaboração de parecer técnico, reavaliação, mensuração e contabilização 

dos bens. Assim, foi possível concluir que o sucesso das mudanças na contabilidade depende 

não apenas da capacidade técnica do contador, mas essencialmente da superação das 

dificuldades operacionais. 

Além disso, na observação de possíveis contingências também se verificou a não 

existência de mecanismos coercitivos capazes de pressionar as entidades públicas a acelerar a 

implantação. Assim, os órgãos competentes como a STN e as setoriais contábeis precisam 

olhar mais atentamente para essa questão, pois monitoramento e fiscalização são 

fundamentais ao andamento do processo de implantação. 

Com relação ao último objetivo específico de verificação da conformidade ou não das 

instituições com relação às normas contábeis, percebeu-se que os ativos são valorados pelo 
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valor original de entrada, as receitas e despesas são reconhecidas pelo enfoque orçamentário e 

as provisões na sua maioria não são reconhecidas e estimadas. 

Por fim, ressalta-se a relevância das informações geradas pelo enfoque patrimonial 

como medida importante ao processo decisório e sua transparência, permitindo aos usuários 

da informação a real mutação no patrimônio público em cada exercício financeiro.  

 

7.1 Sugestões para futuros estudos 

 

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se: 

a) Utilizar método de pesquisa similar ao do presente estudo, de modo a permitir a construção 

de um padrão de comparabilidade ; 

b)Identificar como os órgãos de controle externo e interno estão se preparando para fiscalizar 

o nível de aderência das entidades públicas; 

c) Mensurar o impacto dos resultados contábeis causados pelo regime de competência em 

entidades públicas; 

d) Verificar as melhorias na transparência dos relatórios fiscais a partir das mudanças na 

contabilidade aplicada ao setor público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABBI; FEBRABAN. Documento consultivo função de compliance. 2004. Disponível em: 

<www.febraban.org.br/Arquivo/Destaques/Funcao_de_Compliance.pdf>. Acesso em: 20 dez. 

2010. 

 

ANDRADE, A.; ROSSETTI, J. P. Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e 

tendências. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

ANTHONY, R. N. Games government accountants play. Harvard Business Review, Boston, 

v.63, n.5, p.161-170, 1985. 

 

ARAÚJO JR., J. L. C. Health Sector Reform in Brazil – 1995-1998: An Health Policy 

Analysis of Developing Health System. 2000. Tese (Doutorado) – Nuffiel Institute for Health, 

The University of Leeds, Leeds, 2000. 

 

ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

BERGAMINI JR., S. Controles Internos como um Instrumento de Governança Corporativa. 

Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 12, n. 24, p. 149-188, dez. 2005.  

 

BIZERRA, A. L. V. Governança no setor público: a aderência dos relatórios de gestão do 

Poder Executivo aos princípios e padrões de boas práticas de Governança. 2011. Dissertação 

(Mestrado) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Administração e 

Finanças. 2011. 

 

BODIE, Z.; KANE, A.; MARKUS, A. J. Fundamentos de investimento. 3. ed. São Paulo: 

Bookman, 2000. 

 

BORGES, T. B. et al. Desmistificação do regime contábil de competência. Rev. Adm. 

Pública, Rio de Janeiro, v.44, n.4, p. 877-901, 2010.  

 

BRASIL. Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006. Diário Oficial da [República Federativa 

do Brasil]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5824.htm>. Acesso em: 15 set. 2010. 

 

BRASIL. Instrução normativa SEDAP n° 205, de 08 de abril de 1988a. Diário Oficial da 

[República Federativa do Brasil]. Disponível em: 

<http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/Legislacao/Administracao-Publica/Instrucoes-

Normativas/INSTRUCAO-NORMATIVA-N1-205-SEDAP-DE-08-DE-ABRIL-DE-1988>. 

Acesso em: 15 set. 2010. 

 

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.Brasília, DF, 2000. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 20 ago.2011. 

 

BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964. Diário Oficial da [República Federativa do 

Brasil]. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4320-17-

marco-1964-376590-norma-pl.html>. Acesso em: 15 set. 2010. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.824-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5824.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5824.htm
http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/Legislacao/Administracao-Publica/Instrucoes-Normativas/INSTRUCAO-NORMATIVA-N1-205-SEDAP-DE-08-DE-ABRIL-DE-1988
http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/Legislacao/Administracao-Publica/Instrucoes-Normativas/INSTRUCAO-NORMATIVA-N1-205-SEDAP-DE-08-DE-ABRIL-DE-1988
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4320-17-marco-1964-376590-norma-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4320-17-marco-1964-376590-norma-pl.html


93 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco. Disponível em: <http://reitoria.ifpe.edu.br/>. Acesso em: 18 mar. 2012a. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em: 

<http://www.ufpe.br/ufpenova/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid

=178>. Acesso em: 18 mar. 2012b. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal do Vale do São Francisco. 

Disponível em: < http://www.univasf.edu.br/>. Acesso em: 18 mar. 2012c. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Disponível 

em: <http://www.ufrpe.br/pagina.php?idConteudo=61>. Acesso em: 18 mar. 2012d. 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade 

aplicada ao setor público: parte II – procedimentos contábeis patrimoniais. Brasília, DF, 2010. 

Disponível em: 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ParteII_PCP.pdf>. 

Acesso em: 20 dez. 2010. 

 

BRASIL. Portaria nº. 184, de 25 de agosto de 2008. Diário Oficial da [República Federativa 

do Brasil]. Disponível em: <http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/Confirmacao.aspx >. Acesso 

em: 15 set. 2010. 

 

BRASIL. República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: art. 

212. Brasília, Senado, 1988b. Disponível em: 

<http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf205a214.htm>. Acesso em: 15 set. 2010. 

 

BRESSER-PEREIRA, L. C. Da administração pública burocrática à gerencial. In: BRESSER- 

PEREIRA, L. C.; SPINK, P. K. (Orgs.) Reforma do estado e administração pública gerencial. 

4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2001.  

 

BUGARIM, M. C. C. Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público: 

seminários regionais e nacional. Brasília: CFC, 2008. Disponível em: 

<http://www.cfc.org.br/uparq/seminario_Region_Nacio.pdf>. Acesso em: 15 set. 2010. 

 

BURNS, J.; SCAPENS, R. W. Conceptualizing management accounting change: an 

institutional framework. Management Accounting Research, London, UK, v. 11, p. 3-25, 

2000. 

  

CHRISTIAENS, J.; WIELEMAKER, E. Financial accounting reform in flemish universities: 

an empirical study of the implementation. Financial Accountability& Management, London, 

UK, v.19, n.2, p. 185- 204, May 2003. 

 

CHRISTIAENS, J.; REYNIERS, B.; ROLLÉ, C. Impact of IPSAS on reforming 

governmental financial information systems: a comparative study. International Review Of 

Administrative Sciences, London, UK, v. 3, n. 76, p.537-554, 2010.  

 

COIMBRA, M. A; MANZI, V. A. Manual de compliance: preservando a boa governança e a 

integralidade das organizações. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ParteII_PCP.pdf
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf205a214.htm
http://www.cfc.org.br/uparq/seminario_Region_Nacio.pdf


94 

 

COLAUTO, R. D.; BEUREN, I.M. Coleta, Análise e Interpretação dos Dados. In: BEUREN, 

I. M. (Org.). Como elaborar trabalhos monográficos em Contabilidade: Teoria e Prática. São 

Paulo: Atlas, 2003. p.120-134. 

CONNOLLY, C.; HYNDMAN, N. The actual implementation of accruals accounting Caveats 

from a case within the. Accounting, Auditing & Accountability Journal, London, UK, v. 2, n. 

19, p.272-290, jun. 2006.  

 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº 750/93 de 29 de 

dezembro de 1993. Diário Oficial da [República Federativa do Brasil]. Brasília, DF, 1993. 

Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/legislacao/resolucaocfc774.htm>. 

Acesso em: 20 dez. 2010.  

 

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. Métodos de pesquisa em administração. Tradução: 

Luciana de Oliveira da Rocha. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 

 

COSTA, F. L. Condicionantes da reforma do Estado no Brasil. In: MARTINS, P. E. M.; 

PIERANTI, O. P. (Org.). Estado e gestão pública: visões do Brasil contemporâneo. 2. ed. Rio 

de Janeiro: FGV, 2006. p.133-158. 

 

DAMODARAN, A. Finanças corporativas: teoria e prática. 2. ed. Tradução: Jorge Ritter. 

Porto Alegre: Bookmanm, 2004. 

 

DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. A Gaiola de Ferro Revisada: isomorfismo institucional 

e racionalidade coletiva nos campos organizacionais. RAE - Revista de Administração de 

Empresas, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 74-89, Abr./Jun. 2005. 

 

DIMAGGIO, P.  J.;  POWELL, W. W. The iron cage revisited: institucional isomorphism and 

collective rationality in organizacional fields. American Sociological Review, London, UK, v. 

48, p. 147-160, 1983. 

 

EDWARDS, J.; WOLFE, S. Compliance: a review. Journal of Financial Regulation and 

Compliance, London, UK, v.13, n.1, p. 48-59. dez. 2005. 

 

FONSECA, V. S.; MACHADO-DA-SILVA, C. L. Conversação entre abordagens da 

estratégia em organizações: escolha estratégica, cognição e instituição. 

Organizações & Sociedade, Salvador, v. 9, n. 25, p. 93-109, 2002. 

 

FREITAS, C. A. S. Aprendizagem, isomorfismo e institucionalização: o caso da atividade de 

auditoria operacional no Tribunal de Contas da União. 2005. Dissertação (Mestrado em 

Administração) - Universidade de Brasília, Brasília, 2005. 

 

FUERTES, I. F. La comparabilidad de la información contable en la União Europea. 2011. 

Tesis doctoral (Doctoral en finances y comptabilitat) - Universitat Jaume i de Castelló, 

Castellón, 2011.   

 

GIL, A. C. Estudo de caso. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

GRATERON, I.  R. G. Auditoria de gestão: utilização de indicadores de gestão no setor 

público. Caderno de Estudos, São Paulo, n. 21, maio/ago. 1999. 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/legislacao/resolucaocfc774.htm


95 

 

GUERREIRO, R. et al. O entendimento da contabilidade gerencial sob a ótica da teoria 

institucional. Organizações & Sociedade, Salvador, v.12, n. 35, p. 91-106, out./dez. 2005. 

 

GUZMÁN, C. A. Algunas reflexiones acerca de reforma de la contabilidad de gestion em el 

sector público desde la perspectiva de la teoria institucional. Universidad de 

Santiago de Compostela, 2003. Disponível em: <http://www4.usc.es/Lugo-XIII-

HispanoLusas/pdf/05_CONTABILIDAD/23_aibar.pdf >. Acesso em: 05 fev. 2011. 

 

HENDRIKSEN, E. S.; BREDA, M. F. V. Teoria da Contabilidade. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

1999. 

 

HERBEST, F. G. Regime de competência no setor público: a experiência de implementação 

em diversos países. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Fundação Instituto 

Capixaba de Pesquisa em Contabilidade, Economia e Finanças, Vitória, 2010. 

 

HOFFMAN, A. J. Institutional evolution and change: environmentalism and the U.S. 

chemical industry. Academy of Management Review, New York, v.42, n.4, p.351-371, 1999. 

 

HOPE, K. R. The new public management: context and practice in Africa. International 

Public Management Journal, Philadelphia, n.7 , p.119-134, nov. 2001.  

 

HYNDMAN, N.; CONNOLLY, C. Accruals accounting in the public sector: a road not 

always taken. Management Accounting Research, London, UK, v. 1, n. 22, p.36-45, mar. 

2011. 

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS. Study 13: auditing for 

compliance with authorities - a public sector perspective. 2001. 

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS. Transition to the accrual basis of 

accounting: guidance for governments and government entities. 2nd.ed. New York: IFAC, 

Dez. 2003. (IFAC Public Sector Committee – Study 14). Disponível em: 

<http://www.ifacnet.com/?q=ipsas+study+14+paragraph&refinement>. Acesso em: 12 ago. 

2010. 

 

IUDÍCIBUS, S. Teoria da contabilidade. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

KOHAMA, H. Contabilidade pública: teoria e prática. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

KVALE, S. Interviews. An introduction to Qualitative Research Interviewing. 2. ed. 

Thousand Oaks: London Sage Publications, 2009. 

 

LIMA, D. V.; GUEDES, M. A.; SANTANA, C. M. As Normas Brasileiras de Contabilidade 

aplicadas ao setor público e a legislação contábil pública brasileira: uma análise comparativa à 

luz da teoria contábil. Contabilidade, Gestão e Governança, Brasília, v. 12, n. 2, p. 15-23, 

mai/ago 2009. 

 

LUXEMBURG, R. A acumulação do capital. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 

 



96 

 

MACHADO-DA-SILVA, C. L.; FONSECA, V. S. Homogeneização e diversidade 

organizacional: uma visão integrativa. In: ENANPAD, 23., Salvador, 1993. Anais. Rio de 

Janeiro: ANPAD, 1993. 

 

MALHOTRA, K. N. et al. Introdução à pesquisa de marketing. Tradução: Robert Brian 

Taylor. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

 

MARQUES, M. C. C. Aplicação dos Princípios da Governança Corporativa ao Sector 

Público. Revista de Administração Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p.11-26, 

abr./jun. 2007. 

 

MARTINEZ, A. L. Gerenciamento dos resultados contábeis: estudo empírico das companhias 

abertas brasileiras. 2001. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) - Departamento de 

Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

 

MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para ciências 

sociais aplicadas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MATIAS-PEREIRA, J. A governança corporativa aplicada no setor público brasileiro. APGS, 

Viçosa, v.2, n.1, p. 110-135, jan./mar. 2010. 

 

MATIAS-PEREIRA, J. Curso de administração pública: foco nas instituições e ações 

governamentais. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

MATIAS-PEREIRA, J. Governança no setor público. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MERRIAM, S. B. Qualitative research and case study applications in education. San 

Francisco: Jossey-Bass, 1998. 

 

MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 

2005. 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento científico: pesquisa qualitativa em saúde. 2.
 

edição. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 1993. 

 

MONTESINOS, V.; VELA, J. M. Governmental accounting in Spain and the European 

Monetary Union: a critical perspective. Financial Accountability & Management, London, 

UK, v.16, n.2, May 2000.  

  

MONTESINOS, V. Panorama actual de la contabilidad pública: análisis de la situación 

española dentro de su entorno internacional. Revista de la economia pública, social y 

cooperativa, Valencia, n.45, p.159-185, ago.2003. 

 

MOTTA, F. Função normativa da administração pública. Belo Horizonte: Fórum, 2007.  

 

MULLER, A. N.; TELÓ, A. R. Modelos de avaliação de empresas. Rev. FAE, Curitiba, v.6, 

n.2, p.97-112, maio/dez. 2003. 

 

NEPOMUCENO, V. Teoria da contabilidade. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2008. 



97 

 

NIYAMA, J. K. Contabilidade Internacional. 1. ed. Sao Paulo: Atlas, 2005. 

 

NORTH, D. C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003. 

 
PALLOT, J. The nature of public assets: a response to Mautz. Accounting Horizons, Boston, 

v. 4, n. 4, p. 79-85, 1990. 

 

PAULA, J. C. T. O processo de institucionalização da atividade de auditoria da controladoria 

geral do município de Fortaleza: uma análise sob a perspectiva da teoria institucional. 2006. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Controladoria) - Universidade Federal do Ceará, 

Ceará, 2011. 

 

RAUPP, F. M.; BEUREN, I. M. Metodologia da pesquisa aplicável às ciências sociais. In: 

BEUREN, I. M. (Org.). Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e 

prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
 

REZENDE, A. J. Um estudo sobre o processo de desinstitucionalização das práticas 

contábeis de correção monetária em empresas brasileiras. 2009. Tese (Doutorado) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

ROBB, A.; NEWBERRY, S. Globalization: governmental accounting and International 

Financial Reporting Standards. Socio-economic Review, Oxford, v. 4, n. 5, p.725-759, set. 

2007.  

 

ROBINSON, M. Accrual Accounting and the Efficiency of the Core Public Sector. Financial 

Accountability & Management, London, UK, v. 14, n. 1, p. 21-38, 1998. 

 

ROSEMANN, M. et al. Gestão de Riscos de Processos de Negócio, compliance e controles 

internos: uma agenda de pesquisa. 2009. Disponível em: 

<www.elogroup.com.br/download/Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20de%20Processos%2

0de%20Neg%C3%B3cio.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2010. 

 

ROSSETTO, C. R.; ROSSETTO, A. M. Teoria institucional e dependência de recursos na 

adaptação organizacional: uma visão complementar. RAE - Revista de Administração de 

Empresas, São Paulo, v. 4, n. 1, Art. 7, jan./jul. 2005. 

 

RUA, S. C. O conceito, o reconhecimento e a valoração dos activos públicos: especial 

menção a Portugal. Revista Universo Contábil, Blumenau, v.5, n.4, p.134-151, 2009. 

 

SANTOS, J. L. et al. Teoria da contabilidade: introdutória, intermediária e avançada. São 

Paulo: Atlas. 2007. 

 

SCAPENS, R. W. Never mind the gap: towards an institutional perspective on management 

accounting practice. Management Accounting Research, London, UK, [S.l.], v. 5, p. 301-321, 

1994. 

 

SCOTT, W. R. Institutions and Organizations. 2. ed. Thousand Oaks: Sage, 2001. 



98 

 

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação. 3. 

ed. Florianópolis: UFSC, 2001. 

 

SILVA, L. M. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo da nova 

contabilidade pública. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

 

SILVA, L. M.; FEIJÓ, P. H. Contabilidade aplicada ao setor público. In: RIBEIRO FILHO, J. 

F.; LOPES, J.; PEDERNEIRAS, M. Estudando teoria da contabilidade. São Paulo: Atlas, 

2009. p.185-238. 

 

SLOMSKI, V. et al. Governança corporativa e governança na gestão pública. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

 

SLOMSKI, V. Manual de contabilidade pública: um enfoque na contabilidade municipal de 

acordo com a lei de responsabilidade fiscal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

SÖTHE, A. Diretrizes do IFAC para o regime de competência: impactos nos resultados 

contábeis dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste - SC. 2009. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009. 

 

SZTOMPKA, P. A sociologia da mudança social. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1998. 

 

TATOO, L. Institucionalização, estrutura e comportamento das Universidades Públicas 

Estaduais Paranaenses. 2005. Tese (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção) 

- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. 

 

TOLBERT, P. S.; ZUCKER, L. G. A Institucionalização da Teoria Institucional. In: 

CLEGG,S. R. et al. (Orgs.). Handbook de Estudos Organizacionais. v. 1, São Paulo: Atlas, 

1999. 

 

TOSCANO JÚNIOR, E. M.; LEITÃO, C. R. S. Os desafios do controle interno 

governamental diante da reforma do Estado: o caso do programa de modernização do controle 

interno do Estado do Paraíba (PROMOCIN). Cadernos Ebape, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, Mar. 

2006. 

 

TRIVINOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em 

Educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

VELA, J. M. La contabilidad pública frente a la contabilidad empresarial: algunas 

reflexiones en torno a la interpretación de sus diferencias. Revista Española de 

Financiación y Contabilidad, Madrid, nº 68, p. 581-620, 1991. 

 

VIANA, E.  A Governança corporativa no setor público municipal: um estudo sobre a eficácia 

da implementação dos princípios de governança nos resultados fiscais. 2010. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 

 

WESTON, J. F.; BRIGHAM, E. F. Fundamentos da Administração Financeira. Tradução:S. 

Stancatti. 10. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 



99 

 

YAMAMOTO, K. Accounting system reform in japanese local Governments. Financial 

Accountability &Management, London, UK, v.15, n.4, p.291-307, Nov,1999. 

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 
1IDENTIFICAÇÃO 

Data da entrevista: ___/___/____ 

Instituição: _________________________________________________________________ 

Entrevistado: _______________________________________________________________ 

1 PERFIL DO ENTREVISTADO 

2.2 Idade (em anos): ________________ 

 

2.3  Sexo:               Masculino               Feminino 

 

2.4 Grau de instrução:                                                2.5 Tempo em que trabalha na entidade: 

         Curso técnico                                                               Menos de 5 anos                                                                  

         Graduação                                                                    De 5 a 10 anos                                                                     

         Especialização                                                              De 11 a 20 anos                                                                   

         Mestrado                                                                      Mais de 21 anos                                                                   

         Doutorado 

2.6  Tempo em que trabalha na função atual: 

          Menos de 5 anos                                                         De 11 a 20 anos                                                               

          De 5 a 10 anos                                                            Mais de 21 anos                                                   

2.7  Cargo que ocupa: 

          Contador geral                                                            Controller  

          Coordenador administrativo                                       Diretor de contabilidade e finanças 

Outro: _______________________ 

 

2UTILIZAÇÕES DAS PRÁTICAS ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL NAS IFEs 

 Ordene de acordo com o tempo dedicado às práticas orçamentárias e de contabilidade aplicadas ao setor público nesta IFEs. 

Obs: Ordene de 1(um) para as mais utilizado e  6 para o menos utilizado: 

 

              Operacionalização da contabilidade de custos 

              Promover a prestação, acertos e conciliação de contas 

              Implantação e execução das normas e rotinas de controle interno 

              Elaboração e acompanhamento da execução do orçamento 

              Fornecimento de informações para os gestores tomar decisões 

              Outras atividades  
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3PERCEPÇÃO SOBRE AS CONTIGÊNCIAS DA REFORMA CONTÁBIL 

 

 

Motivos que representam razões da IFE(S) ter dificuldade na 

implantação plena das novas regras contábeis aplicada ao setor 

público 

 

 D
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fo
rt
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F
o

rt
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3.1  Insuficiência de recursos humanos com qualificações adequadas       

3.2  Sistema de informação inadequado       

3.3  Restrições financeiras para promover as mudanças       

3.4  Resistência à mudança pelos dirigentes       

3.5  Resistência à mudança pelo pessoal técnico       

3.6  Estrutura organizativa inadequada       

3.7  Dificuldades na interpretação de conceitos contábeis do pessoal 

técnico 
      

3.8  Dificuldades no processo de execução do orçamento       

3.9  Insuficiência dos manuais técnicos de orientação       

3.10  Dificuldades na mensuração e contabilização dos bens       

3.11  Dificuldades de inventariar os bens patrimoniais       

 

5 GRAU DE CONFORMIDADE COM A CONTABILIDADE PATRIMONIAL 

                                                                                                               OBS.: Para marcar as assertivas abaixo, considere: 

                                                                                            0- Indiferente, posição nula, não sabe; 

                                                                     1- Discordo totalmente; 

                                                                         2- Discordo parcialmente; 

                                                                          3- Concordo parcialmente; 

                                                                                                                     4- Concordo totalmente. 

 

Como estão sendo reconhecidos e mensurados os fatos abaixo: 

 

-                                                 + 

0 1 2 3 4 

4.1  A contabilidade reconhece as receitas pelo regime de competência – 

enfoque patrimonial 

     

4.2   Provisão de devedores duvidosos são atualmente registrados pela 

contabilidade. 

     

4.3  Os ativos intangíveis são registrados em uma conta especifica.      

4.4  As despesas com  amortização do intangível são reconhecidas pela 

contabilidade 

     

4.5  Foi reconhecida a variação patrimonial decorrente de depreciação dos 

bens móveis adquiridos no ano de 2010 

     

4.6  Obrigações incorridas e não empenhadas são reconhecidas      

4.7  A entidade reconhece passivos contingenciais (dívida judicial)      

4.8  As despesas antecipadas (assinaturas de periódicos, seguros, etc.) são 

apropriadas conforme realização do fato gerador 

     

4.9  A Provisão - Férias e 13º Salário está sendo constituída   pela 

contabilidade 

     

4.10  Os Bens imóveis em andamento estão sendo reconhecidos pela 

contabilidade. 

     

4.11  Bens de uso comum do povo estão sendo reconhecidos pela 

contabilidade 

     

4.12  A instituição realiza teste de imparidade      

4.13  A instituição utiliza a pratica de reavaliação dos ativos      

4.14  Os critérios de mensuração dos ativos e passivos são evidenciados em 

notas explicativas 

     

 

6  POR FAVOR, ACRESCENTE INFORMAÇÕES QUE CONSIDERE IMPORTANTE: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                            

 

Obrigado! 
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APÊNDICE B – ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DAS ENTREVISTAS 

 

1. Que razões motivaram a Conformidade ou não Conformidade com as novas regras da contabilidade aplicada ao setor 

público? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Foi realizado um plano formal para implantação das novas regras contábeis (aprovação no conselho, documento oficial, 

etc.) nesta IFE? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Quais as principais dificuldades da implantação da contabilidade patrimonial nesta IFE? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. A direção da instituição teve conhecimento adequado da necessidade das mudanças no sistema de contabilidade? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

5. O Sr. (a) poderia descrever os trâmites da execução orçamentária, desde a disponibilidade de credito até o pagamento? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Quais desses fatores abaixo influenciam adoção da nova contabilidade governamental: 

 

6.1 A opinião ou recomendação de empresas de Consultoria 

           SIM               NÃO 

JUSTIFIQUE:_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

6.2 O desempenho econômico-financeiro 

           SIM               NÃO 

JUSTIFIQUE:_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



103 

 

6.3 A imposição de órgãos reguladores 

           SIM               NÃO 

JUSTIFIQUE:_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

6.4 A decisão do corpo diretivo e gerencial da instituição 

           SIM                NÃO 

JUSTIFIQUE:_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

7. O apoio dos gerentes é importante para o processo de implementação das novas normas? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

8. A comunicação da adoção da nova técnica foi realizada por meio de reuniões formais? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Por favor, acrescentes informações que acha importante para a pesquisa. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                         

 Obrigado! 


