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RESUMO

Com as crescentes negociações entre os governos nacionais e instituições transnacionais das
diferentes regiões do mundo, surge a necessidade de haver uma harmonização contábil, não
apenas para as empresas privadas com as IFRS, mas para todo o setor público dos países,
baseado nas IPSAS. No Brasil, o processo de convergência às normas internacionais de
contabilidade do setor público iniciou em 2008, com a edição e publicação das primeiras
NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Desde então, o
governo federal tem trabalhado para promover o avanço da implantação destas normas em
todo território nacional, nas três esferas de governo: municipal, estadual e federal. O Brasil
tem caminhado neste processo; porém, a transição não tem sido fácil. As diferenças culturais,
organizacionais, jurídicas, dos objetivos específicos, da origem dos recursos financeiros, das
entidades reguladoras, da formação dos profissionais e do ambiente político e administrativo
de cada país dificultam o processo. A literatura traz alguns fatores que propiciam o
surgimento de barreiras de transição em diferentes aspectos: contextual, comportamental, de
conteúdo e de capacidade (LUDER, 1992, CHRISTENSEN, 2002 e OUDA, 2004). De acordo
com estes fatores, podem surgir barreiras de transição que podem ser de natureza prática ou
conceitual a serem enfrentadas (OUDA, 2010). O objetivo principal desta pesquisa é conhecer
as principais barreiras de transição que têm dificultado o processo de implantação das normas
internacionais de contabilidade pública nas universidades federais brasileiras. Na percepção
dos respondentes, as principais barreiras práticas a serem superadas são: a) a cultura de gestão
burocrática; b) a resistência às mudanças; c) a supervalorização do orçamento em detrimento
do patrimônio; e d) a falta de qualificação dos servidores. Dentre as barreiras conceituais de
maior impacto no processo, destacaram-se: a) a dificuldade de identificação e avaliação dos
ativos; e b) a falta de cobrança por resultados e metas. Em contradição à falta de cobrança por
resultados e metas, uma grande parte dos respondentes (90,48%) acredita que as novas
normas exigem um novo perfil do servidor que atua na contabilidade pública, e as
características essenciais a esse novo perfil são a motivação para aprender e o conhecimento
multidisciplinar; ou seja, mesmo não havendo incentivos por parte do governo, na percepção
dos respondentes, há a necessidade de se motivarem e buscarem novos conhecimentos para
contribuírem com o processo de implantação das NBCASP nas universidades federais
brasileiras.
Palavras-chave: contabilidade pública, normas internacionais de contabilidade pública,
NBCASP, IPSAS, harmonização internacional da contabilidade pública.

ABSTRACT

With the growing negotiations between national governments and transnational institutions
from different regions of the world, there is the need for an accounting harmonization, not
only for private companies to IFRS, but for the entire public sector of countries, based on
IPSAS. In Brazil, the process of convergence with international accounting standards in the
public sector began in 2008 with the editing and publishing of the first NBCASP - Brazilian
Accounting Standards applied to the Public Sector. Since then, the federal government has
been working to advance the implementation of these standards throughout the country, the
three levels of government: municipal, state and federal. Brazil has walked in this process;
however, the transition has not been easy. Cultural differences, organizational, legal, the
specific objectives, the origin of the funds, the regulatory authorities, training professionals
and the political and administrative environment of each country make it difficult to process.
The literature brings some factors that favor the emergence of transitional barriers in different
areas: contextual, behavioral, content and capacity (LUDER, 1992 CHRISTENSEN, 2002
and OUDA, 2004). According to these factors, there may be transitional barriers that may be
of practical or conceptual nature to be faced (OUDA, 2010). The main objective of this
research is to know the main transition barriers that have hindered the deployment process of
international standards of public accounting in Brazilian federal universities. In the perception
of respondents, the main practical barriers to be overcome are: a) the culture of bureaucratic
management; b) the resistance to change; c) the overvaluation of the budget at the expense of
equity; and d) the lack of qualification of servers. Among the conceptual barriers of greatest
impact in the process, they included: a) the difficulty of identification and evaluation of
assets; and b) the lack of accountability for results and goals. In contradiction to the lack of
accountability for results and goals, a large proportion of respondents (90.48%) believes the
new standards require a new server profile engaged in public accounting, and the essential
characteristics of this new profile are the motivation for learn and multidisciplinary
knowledge; ie even without incentives from the government in the perception of respondents,
there is the need to motivate and seek new knowledge to contribute to the process of
implementation of NBCASP in Brazilian federal universities.
Keywords: public accounting, international public accounting standards, NBCASP, IPSAS,
international harmonization of public accounting.
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1

INTRODUÇÃO
1.1 Situação problema
“Um dos fatos mais reconhecidos da economia global é a internacionalização do

mercado de capitais, mediante o fluxo transnacional contínuo e cada vez mais rápido de
vultosos recursos financeiros, pelos quais competem acirradamente empresas e países”
(SANTOS, CIA E CIA, 2011, p.88). Sendo assim, a harmonização e padronização
internacional das normas contábeis tem sido uma necessidade imposta por essa integração dos
mercados e uma exigência de investidores e credores (DARÓS E PEREIRA, 2009).
No Brasil, o processo de internacionalização da contabilidade iniciou-se no âmbito
empresarial em 2007, e desde 2010 as normas brasileiras de contabilidade estão em sintonia
com as determinações do Conselho Internacional de Normas Contábeis (IASB - International
Accounting Standards Board) e com as Normas Internacionais de Auditoria e Asseguração
emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC – International Federation of
Accountants).
Esse processo iniciou-se, por meio das Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, que
alteraram a Lei das Sociedades por Ações (LEI nº 6.404/1976), possibilitando incorporar
procedimentos e regras contábeis contidas nas normas internacionais de contabilidade, IFRS International Financial Reporting Standards.
Já no âmbito governamental, somente após atingir um cenário interno favorável estabilidade econômica, inflação sob controle, informatização dos gastos públicos e
principalmente, de eficiente controle orçamentário (NOBREGA, 2005; SILVA et al., 2007) as autoridades brasileiras identificaram o processo de harmonização internacional como uma
oportunidade para reformular conceitos e procedimentos contábeis (GOMES E MAGLIANO
JÚNIOR, 2014).
O processo de convergência da contabilidade governamental às normas
internacionais iniciou com a publicação da Portaria MF nº 184, de 25/08/08, pelo Ministério
da Fazenda. A portaria dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo setor público
(abrangido pelos entes públicos União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em relação aos
procedimentos e práticas de elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a
torná-los convergentes às do International Public Sector Accounting Standards BoardIPSASB (publicadas IFAC) e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público – NBCASP ou NBC T SP (editadas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade).
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A respeito da harmonização das normas contábeis brasileiras, Darós e Pereira (2009)
comentaram que as diretrizes de harmonização abrangem também a contabilidade pública, até
então afastada das discussões sobre o tema.
Segundo Ribeiro et al.(2014), as mudanças nos atuais paradigmas são importantes e
necessárias e afetam culturalmente a contabilidade pública brasileira, pois o foco não é mais o
controle orçamentário e sim garantir informações contábeis de qualidade que deem suporte à
otimização da gestão dos recursos públicos (custos), com ênfase no princípio da transparência
e no fortalecimento do controle social, visando sempre à eficiência, à eficácia e à efetividade
das ações governamentais e, principalmente, o desempenho do serviço público.
As normas trazem significativas mudanças para a contabilidade pública, tais como a
previsão de depreciação, amortização e exaustão; adoção do regime de competências para
receitas e despesas; contabilização de bens de uso comum, relatórios de fluxo de caixa e
apropriação de custos. Com estes pontos será possível a correção do enfoque da contabilidade
pública que até então estava centralizado na execução dos orçamentos públicos e a partir das
NBCASP o enfoque passa a ser os aspectos da contabilidade patrimonial (DARÓS E
PEREIRA, 2009; LIMA, 2011).
A Secretaria do Tesouro Nacional no sentido de efetivar a implantação das novas
normas, publicou duas importantes ações ao final de 2014: (1) a publicação da Portaria 733 de
26/12/2014 (publicada no DOU de 31/12/2014), que estabelece uma regra de transição para as
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público do exercício de 2014 - DCASP,
tornando facultativas nesse ano a Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC e a Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; e (2) a implantação do novo PCASP – Plano
de Contas Aplicado ao Setor Público, desde 2014.
No entanto, embora o Brasil tenha iniciado o processo de harmonização contábil do
setor público desde 2008, com a edição das NBCASP, o processo de implantação ainda não
foi finalizado como determinado na Portaria do Ministério da Fazenda/STN Nº 828/2011. Há
ainda muitos passos a serem dados, ano após ano, o governo tem progredido, mas até então
não tem conseguido finalizar o processo de convergência dentro dos prazos estabelecidos.
Recentemente a STN publicou a Portaria nº 548/2015 a qual dispõe sobre os novos
prazos-limites para a adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da
Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, sob a mesma base conceitual, ou seja, em harmonização com as
IPSAS. Esta portaria aprova o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis
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Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro
de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público – MCASP.
Com base no PIPCP a convergência às normas internacionais se dará gradativamente
se estendendo até o ano de 2025. De acordo com o plano de transição o órgão que não atender
os prazos estabelecidos poderá ensejar as penalidades previstas no § 1º do art. 51 da Lei
Complementar nº 101, de 2000. Esta penalidade prevê que o ente da Federação poderá ser
impedido de receber transferências voluntárias e de contratar operações de crédito.
Enquanto que na contabilidade privada, o processo de internacionalização
consolidou-se em aproximadamente três anos, na contabilidade pública já se passaram sete
anos e a previsão atual é que o processo de implantação das normas patrimoniais, baseadas
nas IPSAS, finalize em 2025.
O PIPCP dá início uma nova fase da contabilidade pública. Com o novo plano de
contas e a alteração do foco orçamentário para o patrimonial o governo acredita que haverá
condições para que o Brasil avance no processo de convergência da contabilidade aplicada ao
setor público aos padrões internacionais.
Diante desse contexto atual, observa-se a importância e a necessidade de se
investigar que barreiras estariam sendo encontradas no Brasil para a adoção das normas
internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público.
Surge, assim, a questão para a qual este trabalho busca encontrar as respostas. Que
barreiras as entidades públicas brasileiras têm enfrentado no processo de transição para as
normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público?
Para o desenvolvimento desta pesquisa limitou-se a estudar as barreiras no processo
de implantação das NBCASP no contexto das universidades federais brasileiras.

1.2 Objetivo geral
Identificar as barreiras encontradas pelas entidades públicas, mais especificamente,
as universidades federais brasileiras, no processo de convergência da contabilidade pública às
normas internacionais.

1.3 Objetivos específicos
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1) Levantar na literatura o rol de barreiras que dificultam o processo de convergência
da contabilidade do setor público às normas internacionais.
2) Identificar dentre as barreiras encontradas, as que estão dificultando o processo de
harmonização contábil nas universidades federais brasileiras.

1.4 Justificativa
Alguns pesquisadores criticam o processo de convergência baseado nas IPSAS. Chan
(2003), por exemplo, levantou a questão da adequação do setor público em imitar
criteriosamente as práticas do setor privado. Johnsen e Lapsley (2005) sugerem que o sistema
contábil do setor público necessita de abordagens inovadoras que vão além de imitar o setor
privado. Benito et al.(2007) citado por Aggestam (2010) enfatizam que é necessário que a
contabilidade pública esteja em conformidade com as exigências de informações de seu
elenco de usuários. Na prática, incertezas sobre o resultado da adoção da harmonização
contábil em qualquer governo ou ambiente organizacional frequentemente criam resistência e
ceticismo, resultando em barreiras. Levar em conta estas barreiras ao promover a adoção das
novas práticas contábeis é fundamental. Nesse contexto, estudos que tratam dos aspectos
organizacionais e da implementação da contabilidade internacional são altamente relevantes.
Para Soares e Castro Neto (2005, p.02), “a contabilidade evoluiu em nível
internacional, mas ela ainda mantém características e peculiaridades de cada país, sendo um
dos entraves no progresso da harmonização”. Por isso é importante que se conheçam os
entraves que têm dificultado o processo no Brasil, pois a confiabilidade e comparabilidade das
demonstrações contábeis brasileiras dependem do sucesso da harmonização contábil.
Com o objetivo de contribuir com o processo de harmonização da contabilidade
pública, propõe-se o estudo deste tema. É notória a relevância e a necessidade de uma maior
discussão acadêmica e prática de temas relacionados à contabilidade pública, pois, segundo
Silva (2001), a contabilidade pública tem sido esquecida nas grades escolares do ensino
superior.

Darós e Pereira (2009) acreditam que a carência de bibliografias e trabalhos

empíricos no Brasil pode limitar o desenvolvimento de técnicas e práticas de aperfeiçoamento
da contabilidade aplicadas ao setor público. Vários autores defendem a importância da
pesquisa empírica, pois este tipo de pesquisa na área da contabilidade está predominantemente
voltada para o setor privado, com poucas evidências no setor público e a necessidade de novas
pesquisas para atingir um contexto de desenvolvimento (DARÓS E PEREIRA, 2009; LIMA,
SANTANA E GUEDES 2009; QUEIRO E RODRIGUES, 2012; VARANDAS, 2013).
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Nesse contexto, ao identificar as barreiras à convergência internacional da
contabilidade pública no Brasil, esta pesquisa pretende contribuir com a literatura sobre
contabilidade aplicada ao setor público, fornecendo informações relevantes para o
aperfeiçoamento do processo de convergência, de interesse para reguladores e demais
responsáveis pela implantação e fiscalização da convergência.
Este trabalho está estruturado em cinco partes. A primeira é a introdução, que
apresenta resumidamente o contexto da adoção de normas internacionais de contabilidade
para o setor público no Brasil. A segunda parte traz a fundamentação teórica, que aborda os
seguintes assuntos: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, cultura e
valores como barreiras no processo de adoção das IPSAS; estudos recentes sobre a
convergência em vários países; teoria da contingência, modelo de contingência da
contabilidade governamental.

A terceira parte do estudo evidencia a metodologia de

pesquisa, abrangendo o objeto de estudo, a coleta e o tratamento dos dados. A quarta parte
traz a análise dos resultados. Por fim, são apresentadas as considerações finais.
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e o
processo de convergência
De acordo com informações disponibilizadas pela própria instituição, o “IFAC é uma
organização global para a profissão contábil dedicada a servir o interesse público,
promovendo o fortalecimento da profissão e contribuindo para o desenvolvimento de fortes
economias internacionais”. Sua composição é feita por 179 membros e associados em 130
países e jurisdições, o que representa aproximadamente 2,5 milhões de contabilistas na prática
pública, educação, serviço do governo, da indústria e do comércio (IFAC, 2014). O Brasil está
presente no IFAC por meio das instituições IBRACON – Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil e Conselho Federal de Contabilidade. Parte da estrutura do IFAC
trata exclusivamente das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
Em relação às IPSAS, Soares e Scarpin (2010, p. 26) afirmam:
De modo geral, as IPSAS objetivam a harmonização dos critérios de
reconhecimento de receitas e despesas, a avaliação de ativos e passivos, e
também a forma de evidenciação da apuração do resultado do exercício, da
situação financeira e das mutações do patrimônio líquido (SOARES E
SCARPIN, 2010, p. 26).

O IPSASB já emitiu 38 normas internacionais de contabilidade do setor público, as
IPSAS, convergentes com as IFRS, emitidas pelo IASB para as entidades privadas. Para o
IFAC, a expressão “setor público” abrange os governos nacionais, os regionais (estados,
províncias ou territórios), os locais (cidades ou municípios), as entidades governamentais
relacionadas (agências, conselhos, comissões e empresas) e os eleitores.
Como comentado, o processo de harmonização das normas e práticas contábeis, no
Brasil, foi iniciado pelo CFC, com a criação do Comitê Gestor de Convergência, este por sua
vez tinha o objetivo de desenvolver ações para promover a harmonização das Normas
Brasileiras de Contabilidade com as normas do IPSASB.
Recentemente, especificamente ao final do ano de 2008, acompanhando o contexto
evolutivo da Contabilidade Pública em nível global, foram editadas as NBC T SP, sob a
denominação de NBC T 16 ou NBCASP, visando a adequar as NBC T SP às Normas
Internacionais de Contabilidade - IPSAS.
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A Secretária do Tesouro Nacional (STN), como órgão central do sistema de
contabilidade federal brasileiro, tem tido um papel importante na busca da convergência aos
padrões internacionais de contabilidade, buscando respeitar os aspectos legais e conceituais
estabelecidos na legislação vigente. O STN participa ativamente na elaboração e acompanha
de forma contínua as edições das NBCASP, de modo a garantir que os princípios de
contabilidade sejam respeitados no âmbito do setor público.
O objetivo principal destas normas se resume na necessidade de resgate da
contabilidade enquanto ciência no âmbito do setor público, ultrapassando, dessa forma, a
fronteira de simples regulação de procedimentos contábeis, como vinha acontecendo. A partir
da mudança ocorrida com as NBC T SP, o orçamento público deixa de ser protagonista e
passa a ser um importante coadjuvante que trata do fluxo de caixa do Governo, baseando-se
em autorização legislativa para arrecadar receitas e realizar despesas.
Por meio das novas normas contábeis, os fatos administrativos passarão a ser
examinados e registrados devido ao fato de gerarem modificações em algum elemento do
ativo, passivo e patrimônio líquido e não porque se originam no orçamento.
O conjunto de normas e procedimentos apresentados pelas NBC T SP, está
apresentado no Quadro 1 a seguir.
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Quadro 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP)
NBCT SP e Resolução
Conteúdo
O que a norma estabelece
CFC
NBC T SP.01
1.128/2008 e 1.268/2009
NBC T SP.02
1.129/2008 e 1.268/2009
NBC T SP.03
1.130/2008
NBC T SP.04
1.131/2008
NBC T SP.05
1.132/2008
NBC T SP.06
1.133/2008 e 1.268/2009
NBC T SP.07
1.134/2008
NBC T SP.08
1.135/2008
NBC T SP.09
1.136/2008
NBC T SP.10
1.137/2008
NBC T SP.11
1.366/2011

Conceituação,objeto e
campo de aplicação.

A conceituação, o objeto e o campo de aplicação da
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
O conceito de patrimônio público, sua classificação sob o
Patrimônio e sistemas
enfoque contábil, o conceito e a estrutura do sistema de
contábeis.
informação contábil.
Planejamento e seus
As bases para controle contábil do planejamento desenvolvido
instrumentos sob o enfoque pelas entidades do setor público, expresso em planos
contábil.
hierarquicamente interligados.
Transações do setor
Conceitos, natureza e tipicidades das transações do setor
público.
público.
Critérios para o registro contábil dos atos e dos fatos que
Registro contábil.
afetam ou possam vir a afetar o patrimônio das entidades do
setor público.
Indicação das demonstrações contábeis a serem elaboradas e
Demonstrações contábeis.
divulgadas pelas entidades do setor público.
Consolidação das
Conceitos, abrangência e procedimentos para consolidação das
demonstrações contábeis.
demonstrações contábeis no setor público.
Referências para o controle interno como suporte do sistema
de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar
Controle interno.
efetividade às informações da contabilidade, visando
contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do setor
público.
Depreciação, amortização Critérios e procedimentos para o registro contábil da
e exaustão.
depreciação, da amortização e da exaustão.
Avaliação e mensuração de Critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de
ativos e passivos em
ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do
entidades do setor público. setor público.
A conceituação, o objeto, os objetivos e as regras básicas para
Sistema de informação de mensuração e evidenciação dos custos no setor público e
custos do setor público.
apresentação do Sistema de Informação de Custos do Setor
Público (SICSP).

Fonte: Adaptado de Campos e Gama (2013)

Segundo a Portaria da STN Nº 828/2011, cada órgão público teria que publicar um
cronograma próprio para a implantação dessas novas regras. Os órgãos deveriam estar cientes
de que a sua primeira obrigação é implantar o PCASP previsto para janeiro de 2013, e a partir
daí deveriam seguir cronograma próprio para a implantação das demais normas e
procedimentos até 2014.
O Quadro 2 apresenta as principais mudanças provocadas por cada norma editada
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
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Quadro 2 - Antes e depois da edição das NBCASP
NBC T SP
01Conceituação,
objeto e campo
de aplicação

Antes

Depois

A contabilidade pública tinha como objeto o A contabilidade pública passou a enfatizar a gestão
orçamento. O patrimônio era uma das peças patrimonial das entidades. O objeto passou a ser o
de menor relevância.
patrimônio público.

Exclui-se o subsistema financeiro e insere-se o
02- Patrimônio e O sistema contábil público é composto pelos subsistema de custos. Os subsistemas contábeis devem
sistemas
subsistemas: a) orçamentário, b)financeiro, ser integrados entre si e a outros subsistemas de
contábeis
c) patrimonial e d)compensação.
informações gerando informações sobre o desempenho
da instituição no cumprimento da sua missão.
As ferramentas de planejamento são
São estabelecidas bases para controle contábil do
03- Planejamento elaboradas e executadas segundo as
planejamento desenvolvido pelas entidades do setor
e seus
prioridades definidas pelo gestor, sem
público, expresso em planos hierarquicamente
instrumentos sob considerar a avaliação de desempenho e sem
interligados. A evidenciação deve contribuir para a
o enfoque
explicações acerca dos motivos da não
tomada de decisão e facilitar a instrumentalização do
contábil
execução de alguns programas, metas e
controle social.
ações.
Foram estabelecidos conceitos, natureza e tipicidade das
As transações no setor público, que se
transações no setor público. Foi definido que a natureza
referem aos atos e fatos geradores de
econômico-financeira corresponde a transações que
04- Transações mudanças qualitativas ou quantitativas,
afetam o patrimônio público em decorrência, ou não, da
do setor público efetivas ou potenciais, no patrimônio das
execução do orçamento; e a administrativa se refere a
entidades públicas, sempre mereceram
atos praticados pelos gestores públicos que não afetam o
atenção junto à contabilidade pública.
patrimônio público.
Foram criados critérios para o registro dos atos e fatos
Os registros contábeis são efetuados com que afetam ou possam vir a afetar o patrimônio público.
05- Registro
base em documentos reais e legais, porém, São apresentados os princípios a serem observados na
contábil
sem Notas Explicativas.
escrituração contábil em conformidade com as NBC T
SP.
As demonstrações contábeis exigidas
Foram criadas duas demonstrações: a)Demonstração do
extraídas dos livros, registros e documentos
Fluxo de Caixa e b) Demonstração das Mutações do
06que compõem o sistema contábil da entidade
Patrimônio Líquido (incluída posteriormente pela
Demonstrações são as seguintes: a) Balanço orçamentário; b)
Resolução CFC 1.437/2013). Passa a integrar as
contábeis
Balanço Financeiro; c) Demonstração das
demonstrações contábeis as Notas Explicativas.
Variações Patrimoniais; e d) Balanço
Patrimonial.
07- Consolidação
A consolidação das demonstrações contábeis As demonstrações consolidadas de um ente devem
das
é real, porém sem a exigência das notas abranger as transações contábeis de todas as unidades
demonstrações
explicativas.
contábeis incluídas na consolidação.
contábeis
Todas as Prefeituras devem possuir um
sistema de Controle Interno. Essa São criadas definições, abrangências, classificações e
determinação procede da Constituição definido a estrutura e os componentes. Quanto ao
Federal de 1988, que determina, em seu art. controle interno passa a abranger a preservação do
08- Controle
31, que “a fiscalização do Município será “patrimônio público”; o controle da execução das ações
interno
exercida pelo Poder Legislativo, mediante que integram os programas; e a observância às leis,
controle externo, e pelos sistemas de regulamentos e diretrizes estabelecidas. Deve ser
controle interno do Poder Executivo exercido em todos os níveis da entidade.
Municipal, na forma de lei”.
Não havia obrigação de calcular e Foram
estabelecidos
definições,
critérios
e
09- Depreciação,
contabilizar a depreciação, amortização e procedimentos para o registro contábil da depreciação,
amortização e
exaustão de ativos. Isso somente era amortização e exaustão dos ativos tangíveis e intangíveis
exaustão
efetuado quando da alienação de um bem.
de caráter obrigatório e mensal.
10- Avaliação e A avaliação e mensuração dos ativos e
mensuração de passivos de uma entidade púbica são São criados critérios e procedimentos para a avaliação e
ativos e passivos efetuadas por meio de implantação de mensuração de ativos e passivos integrantes do
em entidades do comissões, que expedem pareceres e laudos. patrimônio de entidades do setor público.
setor público
É feito esporadicamente.
Foi inserido o Sistema de Informação de Custos do
11- Sistema de
Setor Público - SISCP, que registra, processa e evidencia
informação de Não havia obrigação de acompanhar e gerar
os custos de bens e serviços e outros objetos de custos,
custos do setor informações de custos do setor público.
produzidos e oferecidos à sociedade pela entidade
público
pública.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Desde o início do ano de 2014, o Brasil passou a ter direito a voz e voto no processo
de convergência contábil internacional. A inserção do país na elaboração das IPSAS se deu
com a indicação, pelo CFC, de membro para o IPSASB da IFAC.
De acordo com o CFC, é a primeira vez que um brasileiro compõe o comitê das
IPSAS desde a sua criação, em 1997, e, atualmente, o único membro da América Latina. Na
ocasião, o presidente do Conselho declarou que “trata-se de uma conquista significativa para
o Brasil, uma vez que agora o país poderá não somente adotar as IPSAS, mas participar da
elaboração das normas”.
A expectativa do governo federal é de que em 2015 o país tenha condições de
realizar o primeiro exercício financeiro sob os moldes do novo padrão contábil, como
demonstra o histórico do processo de convergência disponibilizado pela STN, apresentado no
Quadro 3.

Quadro 3 - Histórico do processo de convergência
Ano
Ações
2008

Portaria MF nº 184/08.
Edição das NBCASP.

2009

Lei Complementar 131/09.
Decreto-Lei 6.976/09.
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

2012

Tradução das IPSAS.

2013

Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC (Plano de transição para implantação da Nova
Contabilidade).
PCASP obrigatório para toda a federação.

2014

SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro.
2015

Novo Padrão Contábil.

2025

Prazo final para Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

Fonte: Adaptado da STN – III Encontro de Coordenação Orçamentária, Financeira e Fiscal de Países Iberoamericanos e Portaria STN nº548/2015.

O processo de convergência vem ocorrendo desde 2008 e, ao longo desses anos,
muitas vezes tornou-se necessário postergar os prazos e as exigências a fim de atender às
particularidades e ao grau de acompanhamento dos entes federativos. No Quadro 4 a seguir é
possível verificar as alterações dos prazos que foram necessárias para que todos os entes
públicos procedessem com as mudanças impostas pelas NBC T SP até o início de 2015.
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Quadro 4 - Histórico das portarias do STN
Portaria nº
406/2011
(texto
original)

Portaria nº
828/2011
(alteração da
Portaria nº
406/2011)

Portaria nº
437/2012 (texto
original)

Portaria nº
753/2012
(alteração da
Portaria nº
437/2012)

Portaria nº 634/2013
(texto original)

PCASP

2012 – União,

2013 - União,

2013 - União,

Final de 2014 –

Final de 2014 –

(Parte IV).

Estados e DF.

Estados e DF e

Estados e DF e

União, Estados,

União, Estados, DF e

2013 –

Municípios.

Municípios.

DF e Municípios.

Municípios.

Municípios.
DCASP

2012 – União,

2013 - União,

2013 - União,

Final de 2014 –

Final de 2014 –

(Parte V).

Estados e DF.

Estados e DF e

Estados e DF e

União, Estados,

União, Estados, DF e

2013 –

Municípios.

Municípios.

DF e Municípios.

Municípios.

Municípios.
Procedimentos

2012 – União,

Gradualmente a

Gradualmente até o

Gradualmente até

Prazos a serem

Contábeis

Estados e DF

partir de 2012 e

final de 2014 –

o final de 2014 –

definidos conforme

Patrimoniais

e Municípios.

integralmente até

União, Estados, DF

União, Estados,

ato normativo

o final de 2014 –

e Municípios.

DF e Municípios.

específico do STN

(Parte II).

União, Estados,

para cada

DF e Municípios.

procedimento.

Procedimentos

2012 – União,

2012 – União,

2013 - União,

2013 - União,

2013 - União, Estados

Contábeis

Estados e DF

Estados e DF e

Estados e DF e

Estados e DF e

e DF e Municípios.

Específicos

e Municípios.

Municípios.

Municípios.

Municípios.

-

2013/2014 com

2013/2014 com

2013/2014 com

2014/2015 com

adoção integral do

adoção integral do

adoção integral do

adoção integral do

PCASP.

PCASP.

PCASP e das

PCASP e das

DCASP.

DCASP.

(Parte III).
Consolidação
das contas dos
entes

da

Federação.

Fonte: Adaptado da STN – III Encontro de Coordenação Orçamentária, Financeira e Fiscal de Países Iberoamericanos.

A partir de 2015 os prazos vigentes foram estabelecidos pela Portaria STN nº
548/2015 onde prevê a implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais até o ano de
2015.

2.2 Cultura e valores como barreiras para a adoção das IPSAS

Em paralelo ao avanço da globalização nas últimas décadas do século XX, crescia a
necessidade de harmonização internacional dos sistemas contábeis. Nesse contexto diversos
autores começaram a examinar a influência da cultura dos vários países sobre as
características diversas dos seus sistemas contábeis como Mueller (1967); Nobes (1983 e
1998), Gray (1988) e Hussein (1996), entre outros. No século XXI outros autores também se
dedicaram a estudar os fatores culturais e sua influência nos padrões contábeis dos países,
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dentre os quais Castro (2001), Amenábar (2001), Chanchani e Willett (2004), Weffort (2005),
Black (2006) e Nobes e Parker (2010).
Segundo Hofstede (1980), cultura pode ser definida pelos valores aceitos e
compartilhados pela sociedade. Hofstede (1980) compara o termo cultura a uma coletiva
programação mental da sociedade, semelhante a processos que definem as reações mais
aceitas em função da vivência ao longo do tempo pelos indivíduos. A programação da mente
que Hofstede (1980) define, pode ser entendida por meio dos valores. Toda a programação da
mente humana é permeada por valores, tudo é permeado pela cultura e isto é refletido no
comportamento humano.
Gray (1988) destaca que os valores culturais permitem entender o comportamento de
um grupo em face de variados cenários, tais como o social, o político ou o econômico.
Considerando as dimensões culturais estabelecidas por Hofstede (1980), Gray (1988)
relacionou cultura e contabilidade, ressaltando a ideia de que fatores ambientais externos e
internos são capazes de influenciar a sociedade e o pensamento contábil de um país. Gray
(1988) desenvolveu uma estrutura conceitual para explicar como a cultura afeta os sistemas
contábeis dos diversos países, definindo quatro dimensões, como segue:
• Profissionalismo x controle estatutário: grau de exercício do julgamento individual
e independência do profissional de contabilidade versus grau de submissão a exigências
governamentais e controle estatutário;
• Uniformidade x flexibilidade: uniformidade de práticas entre as empresas e
consistência ao longo do tempo versus flexibilidade em relação a circunstâncias de empresas
individuais;
• Conservadorismo x otimismo: abordagem de precaução na mensuração, avessa ao
risco versus abordagem laissez-faire, tomadora de risco;
• Segredo x transparência: informação restrita aos gestores e financiadores versus
transparência, abertura e disponibilidade pública das informações.
De acordo com Magalhães et al. (2013), a solução para o sucesso da harmonização
contábil e implementação da contabilidade por competência depende da redução das
diferenças nos padrões contabilísticos e culturais adotados pelo setor público de diversos
países. Somente desta forma será possível a comparabilidade das demonstrações financeiras e
do desempenho das organizações governamentais. Nesse sentido, Brusca e Condor (2002)
sintetizaram as mais relevantes causas de diferenças entre os países, conforme demonstrado
no Quadro 5.
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Quadro 5 - Causas da diversidade na contabilidade pública
Causa da diferença Natureza
O sistema jurídico

A organização do
setor público

Os objetivos
específicos dos
relatórios públicos
Os principais
usuários dos
relatórios financeiros

Os fornecedores de
recursos financeiros

Impulso de entidades
reguladoras da
contabilidade pública
A formação dos
profissionais da
Contabilidade
Ambiente político e
administrativo

A diferença é observada entre os países cujo sistema jurídico é baseado no Common-law (não
legalista) e aqueles cujo sistema jurídico se desenvolveu a partir do Code-law (legalista). Os
primeiros pertencem aos países anglo-saxônicos, onde os ditames legais são poucos e de caráter
geral. Já os países da Europa Continental pertencem ao grupo Code-law, onde os ditames legais
são inúmeros e detalhados.
Na medida em que o setor público está envolvido na atividade econômica do país, os diferentes
níveis de administração pública (central, regionais, locais), o processo de descentralização ou
mesmo privatização da gestão dos serviços públicos podem resultar em uma orientação diferente
para o sistema de contabilidade pública.
Envolve as diversas necessidades de informações nos diversos países, relacionados com a posição
financeira, a alocação de recursos, as reformas orientadas para a melhoria da eficiência e eficácia
da gestão pública, o objeto da prestação de contas e accountability.
Apesar de se esperar que os potenciais usuários da informação financeira pública sejam o mesmo
nos diversos países, a importância dada a eles não é sempre a mesma. Nos países anglosaxônicos, é dada grande importância ao público em geral e aos fornecedores de recursos,
enquanto os países da Europa Continental dão mais importância aos grupos legislativos e
fiscalizadores, como o Parlamento, os Tribunais de Contas, o Ministério Público, etc.
Entre os usuários das informações contábeis, os fornecedores de recursos influenciam de maneira
especial as diferenças, dependendo do tipo de empréstimo que é empregado. O mercado de
capitais, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial são influenciadores das práticas
contábeis em nível mundial.
O papel desempenhado por esses organismos pode resultar em níveis muito diferentes de
desenvolvimento da contabilidade pública. Em alguns casos, eles têm agido como principal
estimulador de reformas, inclusive utilizando o modelo contábil do setor privado como
benchmark. Já em outros casos, atuam de forma mais passiva.
O nível de desenvolvimento, a natureza e a extensão da profissão contábil são incluídos como
fatores de diversidade, por meio da existência de associações profissionais de contabilidade e
auditoria do setor público, que podem ser atores de aproximação do sistema de contabilidade
pública à contabilidade do setor privado.
Os fatores de ambiente político e administrativo do país, inevitavelmente, afetam o sistema de
contabilidade pública. Nesse ponto, o modelo de contingência desenvolvido por Luder (1992),
estabelece uma série de variáveis independentes que permitem explicar a introdução de inovações
no sistema de contabilidade pública de um país e é tido como referência em estudos da
contabilidade pública internacional.

Fonte: Adaptado de Brusca e Condor (2002, p. 146).

Segundo Soares e Castro Neto (2005), a ideia inicial de harmonização como um
movimento para a padronização das normas contábeis não alcançou êxito devido às diferenças
culturais existentes nos países. É prudente falar em harmonização e não em padronização.
Lisboa (1998) citado por Amenábar (2001, p.07) relata que harmonização “significa que
diferentes padrões podem existir em diferentes países, desde que estejam em harmonia com a
norma internacional”.

2.3 Pesquisas recentes sobre a harmonização contábil em alguns países
Nos últimos anos, diversas pesquisas foram desenvolvidas com o intuito de
contribuir com o processo de harmonização contábil entre os países e muitas buscam
compreender melhor as divergências culturais e contábeis entre eles.
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Soares e Castro Neto (2005), em seu trabalho sobre as diferenças culturais como
empecilhos à harmonização contábil do Brasil, Estados Unidos e o Japão alertaram que o
processo de harmonização das normas contábeis internacionais poderia ser afetado
sobremaneira pelos fatores ambientais que influenciaram a cultura desses países de forma
decisiva. Mas consideraram que, embora houvesse a existência de obstáculos culturais, os
mesmos não são intransponíveis. Destacaram, ainda, que a harmonização não objetiva chegar
a normas uniformes, mas obter equivalência e comparabilidade entre elas.
Zeff (2007) ao estudar a convergência internacional da contabilidade do setor
público, apontou os seguintes obstáculos à comparabilidade das informações financeiras: a
cultura de negócios e finanças existente em cada país, pois existem diferenças entre os países
com relação à forma de conduzir os negócios; a cultura e os valores contábeis, pois a
influência de normas e procedimentos tributários que impactam a contabilidade é diferente
entre os países, bem como a diferença de nível de complexidade dos relatórios entre os
diferentes níveis de governo; a cultura da auditoria, pois existem visões distintas no que diz
respeito à comparabilidade, que vão desde a compreensão sobre uniformidade à flexibilidade;
e a cultura regulatória, pois as tradições regulatórias são totalmente diferentes entre os países,
tais como a influência jurídica, ou seja, do code law ou do common law sobre os países.
Com relação à convergência das demonstrações contábeis em nível mundial, e com
um alto grau de qualidade, Zeff (2007) destaca como principais obstáculos os problemas de
interpretação que afetam diretamente a aplicação da norma em sua prática, os problemas de
linguagem, notadamente de tradução da língua inglesa, e os problemas de terminologia, tendo
em vista que alguns termos podem ser conceituados de formas diferentes entre os países. Zeff
(2007) ainda destaca o impacto da política na contabilidade, pois os parlamentares de vários
países podem acarretar níveis diferenciados de evidenciação, legislação e regulamentos.
Ouda (2008), em seu trabalho intitulado “Barreiras de transição da contabilidade por
competência nos setores públicos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento: análises
estatísticas com foco especial na Holanda e no Egito” identificou as barreiras de transição
preponderante nos governos centrais da Holanda e do Egito. Ouda (2008) concluiu que na
Holanda os fatores que dificultam a transição da contabilidade são as características pessoais,
fatores políticos, barreiras de comunicação, os obstáculos jurídicos e a cultura de gestão
burocrática. Sua pesquisa relata ainda que o maior impedimento para a transição no governo
central da Holanda pode estar mais relacionado com a cultura de gestão burocrática. Já no
Egito, sua pesquisa revelou que são os princípios da contabilidade por competência, a falta de
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normas de contabilidade, fatores políticos, recursos financeiros, características da
organização, questões contábeis específicas e características pessoais que mais dificultam a
convergência internacional.
A pesquisa concluiu ainda que o fator que se relaciona negativamente com as
barreiras encontradas nos dois países é a falta de motivação pelo lucro. Segundo Ouda (2008)
a falta de motivação pelo lucro está negativamente correlacionada com as barreiras de
comunicação, os princípios de contabilidade e a cultura de gestão burocrática na Holanda e
está negativamente correlacionada com a falta de normas de contabilidade, fatores políticos e
princípios de contabilidade de exercício no Egito.
A falta de motivação pelo lucro nas organizações governamentais é aqui colocada em
contraposição à motivação pelo lucro nos negócios com fins lucrativos. Nas organizações
governamentais, a habilidade de coletar ou gastar dinheiro é derivada de uma autorização
legislativa. Tanto o orçamento público quanto os preços dos produtos e serviços fornecidos
por entidades governamentais são em geral estabelecidos por políticas, e não pelas forças de
oferta e demanda do mercado.
Portanto, as receitas resultantes dos produtos e serviços oferecidos por entidades
governamentais não necessariamente revelam a demanda dos usuários por seus produtos e
serviços. Assim, a comparação entre custos e receitas nas entidades governamentais não é
comparativamente tão útil para revelar o desempenho da entidade governamental nem se seus
custos estão em um nível aceitável, como o é em negócios com fins lucrativos. Isso acaba por
diminuir o interesse e motivação para aplicar esses critérios em entidades governamentais
(OUDA, 2005, p. 52).
Esta pesquisa de Ouda (2008) revela que quanto maior for a falta de motivação pelo
lucro dos governos da Holanda e do Egito maiores serão as barreiras de transição para a
implementação da contabilidade por competência.
Pesquisas

realizadas

nos

países

da

Organização

para

a

Cooperação

e

Desenvolvimento Econômico - OCDE sobre o processo de convergência contribuíram com
algumas lições importantes como: 1) a transição não é apenas um exercício técnico, ela exige
mudança de cultura e precisa de ligação com reformas mais amplas de gestão do setor
público; 2) as implementações devem ser cuidadosamente planejadas; 3) é necessário
desenvolver maior entrosamento entre a contabilidade e a área de Tecnologia da Informação,
com foco no aprimorando dos sistemas; e 4) a comunicação é essencial com todas as partes
interessadas, internas e externas (OECD, 2002; AGGESTAM, 2010).
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Aggestam (2010) ainda comenta um estudo sobre a adoção da contabilidade por
competência em New South Wales – Autrália realizado por Christensen (2002), no qual são
identificadas uma série de barreiras específicas de implementação, como práticas inadequadas
da contabilidade do setor público e registros incorretos, principalmente os registros dos ativos.
Relata que, o reconhecimento de tais barreiras de implementação e das características
específicas de ambientes políticos pode ajudar a compreender algumas das pré-condições para
a convergência internacional. Christensen (2002) relata que dentro de ambientes políticos e
burocráticos várias barreiras podem entrar em jogo, podendo aumentar o custo e tempo
necessário para implementar a mudança contábil.

As seguintes pré-condições são benéficas para qualquer entidade no processo
de implementação: a) considerar a existência de uma contabilidade baseada
no regime de caixa ou sistema baseado em regime de caixa modificado
(regime misto); b) o apoio político; c) apoio do Legislativo; d) capacidade
técnica e, e) sistema de informação adequado. A falta de fatores préexistentes favoráveis à implementação ao iniciar o processo de convergência
da contabilidade pode colocar a execução de uma entidade em risco, por ter
uma compreensão limitada das interações entre a contabilidade técnica,
legislativa, política e aspectos gerenciais, que por sua vez pode aumentar os
riscos ao longo da implementação e nas fases pós-implementação
(AGGESTAM, 2010, p. 54).

Aggestam (2010) sugere em sua pesquisa como forma de suplantar as barreiras
existentes no processo de transição do regime de caixa ou misto para o regime integral de
competência defendido pelas IPSAS o uso da Gestão de Projetos como forma de alcançar os
objetivos da convergência em tempo hábil.

As IPSAS asseguram a convergência adequada ao regime de competência, e
isso implica não só uma grande quantidade de trabalho na área da
contabilidade de qualquer entidade do setor público, mas também maiores
mudanças nos processos e práticas de negócios. Usando uma abordagem de
gerenciamento de projetos na adoção das IPSAS, uma organização ou
governo pode ter certeza de que, por exemplo: o projeto receberá o apoio
necessário da alta gestão; de que planos de comunicação e de treinamento
serão desenvolvidos e gerenciados; de que novas políticas contábeis serão
desenvolvidas; e de que o alinhamento dos processos de negócios será
realizado em tempo hábil (AGGESTAM, 2010, p. 49).

Sendo assim, de acordo com Aggestam (2010, p. 64), “uma boa gestão de projetos
pode facilitar a adoção das IPSAS e um amplo fortalecimento das práticas de negócios em
toda a organização”.
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Vieira (2010) relata em seu trabalho a respeito da nova contabilidade governamental
brasileira que em qualquer mudança de paradigma, muitos desafios surgem na transição e na
implementação das normas internacionais. Alguns desses desafios relacionam-se a questões
de caráter genérico sobre a implementação do modelo como um todo. O autor elenca esses
desafios, como sendo: a) o desenho e a implementação de sistemas administrativos e de
controles internos; b) a revisão de marcos legais; c) o estabelecimento de estruturas de
governança regulatória; d) o envolvimento dos órgãos de controle; e o desenvolvimento de
um novo perfil profissional dos envolvidos (gestores, contadores e auditores).
Magalhães et al. (2013) realizam uma análise do processo de convergência no Brasil
sob a ótica do Accrual Basis Acounting, ou seja, do regime de competência, e identificam na
literatura diversos problemas e dificuldades decorrentes da implantação. Os autores listam as
seguintes barreiras: falta de adequação dos softwares contábeis; insuficiência de recursos
humanos qualificados nessa área; dificuldade de avaliação e mensuração dos bens de domínio
público; falta de recursos financeiros para a implantação do novo regime; necessidade de
reformular o sistema de controle interno; falta de um grupo técnico de apoio; e dificuldades na
elaboração do inventário inicial dos bens públicos.
Em seguida Magalhães et al. (2013) reconhecem que sua pesquisa não possui dados
empíricos para comprovar as barreiras encontradas. Os autores ainda sugerem para pesquisas
futuras:
(1) analisar a receptividade da adoção do accrual basis accounting pelos
servidores públicos responsáveis pelos sistemas contábeis, a fim de verificar
o grau de resistência às mudanças decorridas do processo de convergência
internacional dos padrões contabilísticos e (2) verificar as experiências
voluntárias de alguns governos locais brasileiros na adoção do regime de
competência, buscando identificar os possíveis obstáculos na sua adoção, já
que tal adoção só se torna obrigatória em 2013 (Magalhães et al., 2013, p.
68).

Esta pesquisa tem o seu foco nos servidores públicos, os quais são responsáveis pela
gestão contábil, e um dos seus objetivos é justamente verificar se há resistência por parte dos
servidores às mudanças decorrentes do processo de convergência internacional dos padrões
contábeis.
Para tanto este trabalho se baseia na Teoria da Contingência ou, mais
especificamente, no modelo de contingência para auxiliar na compreensão dos fatores e do
ambiente no qual os governos e o processo de mudança da contabilidade pública estão
inseridos, como apresentado a seguir.
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2.4 Teoria da contingência
A certeza de não haver nada definitivo e imutável nas organizações é o principal pilar
da teoria da contingência. Dessa forma, há inúmeros fatores e circunstâncias que influenciam
e determinam mudanças nos ambientes organizacionais públicos e privados.
Chiavenato (2004) relata que a Teoria da Contingência surgiu da tentativa de
verificar se empresas com sucesso seguiam os pressupostos da Teoria Clássica; no entanto,
constatou-se que seu desempenho dependia das suas relações com o ambiente externo.
Os primeiros estudos que deram início à Teoria da Contingência são apresentados no
Quadro 6 a seguir.
Quadro 6 - Evolução da teoria da contingência
Autores
Principais Contribuições
Woodward (1958/1965)
Evidenciou que à medida que a tecnologia avança, as empresas utilizam
inicialmente uma estrutura mais mecanicista e depois uma estrutura mais
orgânica. O desempenho organizacional é afetado pela tecnologia
utilizada. Todo ciclo de funcionamento na empresa será condicionado pela
tecnologia.
Burns e Stalker (1960)
Evidenciaram que quando uma organização enfrenta um ambiente estável,
com poucas mudanças, a estrutura mecanicista é mais eficaz. Ao contrário
disso, quando uma organização enfrenta um ambiente mais dinâmico, com
elevado grau de mudanças faz-se necessário ter uma estrutura orgânica.
Lawrence e Lorsch (1967)
Analisaram as estruturas internas em termos de diferenciação e integração.
Perrow (1976)

Chenhall (2003)

Deu seguimento aos primeiros estudos de Woodward sobre a variável
tecnologia, identificando duas importantes dimensões da tecnologia:
a) a possibilidade de analisar a tecnologia; b) a previsibilidade ou
variabilidade do trabalho.
Revisão sobre os estudos de 1980, ressaltando a falta de estudos
qualitativos sobre o assunto.
Estudaram fatores de contingência em relação a sistemas contábeis.

Tillema (2005), Aguiar e
Frezatti (2007) e Simon (2007)
Chen (2008)
Tratou efeitos dos fatores de contingência sobre os sistemas contábeis.
Fonte: Adaptado de Fagundes et al. (2008).

Segundo Escobar e Lobo (2002) e Chiavenato (2004), em 1958, Joan Woodward,
uma socióloga industrial, iniciou a Teoria da Contingência ao estudar as relações entre a
estrutura da empresa e a tecnologia. Em seu trabalho, Woodward (1958), verificou se as
práticas dos princípios administrativos estavam correlacionadas ao êxito nas empresas. Para
isso Woodward estudou 100 empresas inglesas que tinham atividades variadas e quadro de
funcionários entre 100 e 8000. Sua pesquisa concluiu que: 1) a tecnologia afeta o desenho
industrial; 2) estrutura organizacional e previsibilidade de técnicas de produção estão
fortemente associadas; 3) o gênero de atividade demanda um tipo de estrutura; ou seja,
operações estáveis demandam sistema mecanístico e operações instáveis demandam sistema
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orgânico e 4) alguma função na empresa, seja vendas, produção, engenharia etc., sempre será
predominante e ao redor dela serão desenvolvidas as outras atividades. A partir daí diversos
estudos de diferentes áreas do conhecimento passaram a utilizar a teoria contingencial em
pesquisas que abordam o ambiente e as pressões exercidas por ele capazes de promoverem
mudanças significativas no seio das organizações (ESCOBAR E LOBO, 2002).
Segundo Chiavenato (2004), organizações mecanísticas caracterizam-se por estrutura
burocrática, atribuições claramente definidas, decisões centralizadas, hierarquia rígida e
comando único, sistema rígido de controle, interação vertical, amplitude de controle estreita,
ênfase em regras e procedimentos formais, princípios de teoria clássica, apropriada para
condições ambientais estáveis. Já as organizações orgânicas são uma estrutura flexível com
pouca divisão do trabalho, interação entre os cargos, decisões descentralizadas e delegadas a
cargos de nível inferior, visão sistêmica da empresa, hierarquia flexível com predomínio da
interação lateral, ampla amplitude de controle e maior confiabilidade nas informações
informais, ênfase na Teoria das Relações Humanas, apropriada para condições ambientais
instáveis.
Outro trabalho clássico para a Teoria Contingencial foi escrito por Lawrence e
Lorsch em 1967. De acordo com Pereira et al. (2012), os pesquisadores Lawrence e Lorsch
(1967) concluíram que existem dois fatores capazes de influenciar o ambiente e os resultados
da empresa: diferenciação e integração. A diferenciação refere-se aos setores ou
departamentos criados pela empresa para um melhor controle e gerenciamento de suas
atividades, já a integração refere-se à necessidade de que as decisões dos departamentos sejam
integradas e complementares aos outros departamentos, de forma que todos trabalhem com
objetivo de crescimento da empresa como um todo. O nome Teoria da Contingência surgiu
nesta pesquisa.
Podem ocorrer inúmeras mudanças no ambiente de uma organização, devido às
influências econômicas, tecnológicas, sociais culturais, legais, demográficas e ecológicas. A
frequente necessidade de mudança organizacional exige inovação, renovação, revitalização e
melhoria constante com a finalidade de sobreviver, crescer e obter sucesso. A teoria
contingencial destaca a necessidade de se entender o cenário onde a organização se insere a
fim de conhecê-la de forma apropriada (CHIAVENATO, 1999).
Para a Teoria da Contingência destacam-se os seguintes aspectos básicos: a
organização é de natureza sistêmica; está inserida no ambiente como um sistema aberto. As
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variáveis organizacionais resultam de complexo inter-relacionamento entre as organizações e
o ambiente.
Chiavenato (1999) relata ainda que a abordagem contingencial, ao buscar modelos
estruturais de organizações de sucesso, verificou que as estruturas organizacionais dependiam
do ambiente externo, e que não havia modelos pré-determinados de sucesso e sim inúmeras
possibilidades de combinação de diferentes fatores. As pesquisas indicavam que as empresas
deviam ser capazes de se adaptarem às frequentes mudanças no seu ambiente, de forma ágil e
com desenvoltura.
Morgan (1996) ressalta que a organização de sucesso precisa encontrar equilíbrio
entre estratégia, estrutura, tecnologia, desenvolvimento e necessidades das pessoas, todos
ajustados ao ambiente externo. Já Caravantes (1999) afirma que a Teoria da Contingência
talvez nem devesse ser chamada de teoria, pois ela incorporou os pressupostos da teoria dos
sistemas sobre a interdependência e a natureza orgânica da organização, além do caráter
aberto e adaptativo a fim de preservar a flexibilidade, devido às frequentes mudanças do
ambiente.
A premissa da teoria contingencial, “tudo depende”, fica clara com a sua evolução.
Vários foram os trabalhos e estudos para seu desenvolvimento e aprimoramento e mesmo
sendo trabalhos distintos, com abordagens ou tipos de empresas diferentes, os resultados
levaram a um caminho semelhante, evidenciando que não existe uma forma única de gerir as
organizações, pois fatores contingenciais, principalmente a estrutura, a tecnologia e o
ambiente, estarão sendo definidores da melhor estratégia a ser utilizada (PEREIRA et al.,
2012).
A Teoria da Contingência evidencia a necessidade de flexibilidade e adaptabilidade
das organizações, principalmente, no ambiente atual com os mercados interligados e em
constante evolução. A capacidade de mudança e adaptação é pré-requisito para o sucesso das
organizações, sejam elas públicas ou privadas. É necessário o ajustamento dos órgãos às
pressões e contingências do ambiente e, desta forma, aproveitar as oportunidades que ele
oferece.

2.5 Modelo de contingência sobre a contabilidade governamental

Otley (1980) e Upping e Oliver (2011) observa que não há sistema de contabilidade
apropriado que pode ser aplicado para todas as organizações. Por isso a teoria da contingência
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é utilizada como a base para compreender as variáveis que explicam por que, e como, a
contabilidade muda em uma organização e como diferentes fatores influenciam essas
mudanças. Upping e Oliver (2011) ressaltam que a teoria da Contingência é usada para
examinar tanto os fatores externos e internos que influenciam a necessidade de mudança, tais
como a organização do ambiente, estrutura e tecnologia.
Os fatores externos referem-se à incerteza no ambiente organizacional, como as
pressões do mercado e a nova tecnologia e política. Os principais fatores internos dizem
respeito ao tamanho da organização e estratégias institucionais que possam ter seu próprio
impacto sobre a estrutura organizacional, controle orçamentário e medição do desempenho da
organização (UPPING E OLIVER, 2011). Diversas pesquisas na área da contabilidade
utilizam a teoria da contingência.
Na contabilidade privada, os pesquisadores Innes e Mitchell (1990) se destacam. Nas
suas pesquisas realizadas em empresas de eletrônicos na Escócia, os estudiosos
desenvolveram um modelo para investigar a mudança na gestão contábil. Eles identificaram
três principais tipos de fatores que influenciam a mudança contábil, os quais descreveram
como motivadores, catalisadores e facilitadores. Motivadores são os fatores que influenciam
a mudança na contabilidade de uma maneira geral e se relacionam com o nível de
concorrência no mercado, a estrutura organizacional, a tecnologia de produção, o custo do
produto, estrutura e o comprimento do ciclo de vida do produto. Catalisadores são os fatores
que influenciam a mudança de uma forma mais direta e estão associados com a má gestão
financeira, a perda de participação no mercado, o lançamento de um produto concorrente,
nova gestão contábil e a mudança organizacional. Os facilitadores são os fatores que afetam o
sucesso da mudança contábil, tais como recursos humanos da contabilidade, recursos de
informática e o grau de autonomia da empresa. Innes e Mitchell (1990) consideram que a
mudança pode ocorrer por meio da interação desses três tipos de fatores.
Os motivadores e catalisadores agem positivamente para gerar mudança, mas só
podem entrar em vigor quando existirem condições facilitadoras adequadas. De acordo com
Upping e Oliver (2011), o modelo de mudança contábil proposto por Innes e Mitchell (1990)
está fortemente focado em apenas fatores que impulsionam a mudança e não fornece
explicação sobre a forma como o processo da mudança contábil ocorre dentro de uma
organização.
Alguns pesquisadores utilizam da abordagem contingencial na contabilidade
gerencial, a fim de estudar a relação entre as caracteristicas organizacionais das empresas para
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prever ou interpretar mudanças nos sistemas de contabilidade gerencial. Entre esses
estudiosos podem ser mencionados Chenhall (2003), Libby e Waterhouse (1996), Merchant
(1981), Otley (1999) e Khandwalla (1977).
Já outros estudiosos se utilizam da contingência para compreender as mudanças no
ambiente da contabilidade pública. Entre estes pesquisadores destacam-se Luder (1992),
Jaruga e Nowak (1996), Monsen e Nasi (1998), Christensen (2001 e 2002), Godfrey et
al.(2001) e Ouda (2004 e 2008).
O modelo original para a mudança da contabilidade no setor público foi
desenvolvido por Luder (1992), depois de sua investigação sobre a reforma da contabilidade
governamental em um estudo comparativo dos Estados Unidos, Canadá e diversos países da
Europa, em meados da década de 1980 e início de 1990. Em 1994, a Itália, Japão e Espanha
foram adicionados e resumidos nos trabalhos de Luder. O modelo de Luder foi revisto e
aplicado por muitos pesquisadores como: Christensen, 2002; Godfrey, Devlin e Merrouche,
1996 e 2001; Jaruga e Nowak, 1996; Oliorilanto, 2008; Saleh, 2006 e 2007; Yamamoto, 1999
e Ouda, 2004.
Na pesquisa intitulada “A Contingency Model of Governmental Accounting
Innovations in the Political-Administrative Environment”, publicada por Luder em 1992, foi
apresentada a versão básica do modelo de contingência ou Modelo de Luder. Também
conhecida como o modelo de contingência das inovações sobre contabilidade governamental,
resultou em contribuições importantes para mudanças e inovações da contabilidade do setor
público (LUDER, 1992). A intenção fundamental do modelo de contingência de Luder é
permitir uma melhor compreensão dos fatores que afetam a implementação das mudanças e
inovações da contabilidade governamental.
O objetivo do modelo é identificar o ambiente sócio-político-administrativo
preponderante em um país e o seu impacto nas inovações na contabilidade governamental. A
versão básica do modelo de contingência foi o resultado de uma revisão de literatura. Em seu
trabalho, Luder notou que os estudos, em termos de orientações teóricas, poderiam ser
divididos aproximadamente em dois grupos:
1) os que foram influenciados pela ciência política, mais particularmente a teoria
econômica da política (escolha pública); e
2) os que foram orientados predominantemente na direção da teoria comportamental.
O trabalho de Luder propõe um modelo de contingência que explica a transição da
contabilidade governamental tradicional para um sistema mais informativo. Segundo Luder
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(1992), um sistema mais informativo desempenha duas funções: fornece informações
compreensíveis e confiáveis sobre as finanças públicas; e proporciona uma base para o melhor
controle financeiro das atividades governamentais. A transição apresenta o ponto de partida e
o ponto que deseja ser alcançado para o sistema contábil do setor público. A função do
modelo é explicar o processo de inovação que liga esses dois pontos (SINGH, 2008).
O modelo de Luder (1992) pressupõe quatro categorias: (1) estímulos, (2) variáveis
estruturais sociais, (3) variáveis estruturais do sistema político-administrativo e (4) barreiras
de implementação, descritas a seguir.
1)

Os estímulos referem-se a acontecimentos que ocorrem na primeira fase do

processo de inovação, o que gera a necessidade de melhores informações por parte dos
usuários e aumenta a disponibilidade dos produtores de fornecer tais informações. Por
exemplo, os estímulos podem estar relacionados ao sistema fiscal, escândalo financeiro, crise
financeira e mercado de capitais.
2)

Variáveis estruturais sociais são as características do ambiente social no setor

público que influenciam as atitudes básicas dos usuários e produtores de informações para
uma contabilidade do setor público mais informativa. Por exemplo, a cultura social, nível
socioeconômico e os grupos de pressão organizados.
3)

Variáveis estruturais do sistema político-administrativo referem-se a recursos

dos sistemas administrativos e políticos no setor público que influenciam as atitudes básicas
dos usuários e produtores de informações. Por exemplo, a cultura política, sistema político e
competição política, cultura administrativa, formação e recrutamento de pessoal e
características organizacionais.
4)

Barreiras de implementação são os fatores ambientais que dificultam o

processo de execução e, em casos extremos, impedem a criação de um sistema de
contabilidade mais informativo que é, em princípio, desejável. Por exemplo, o sistema
jurídico, características organizacionais, analistas contábeis sem as qualificações necessárias e
tamanho da jurisdição (extensão territorial).
O trabalho de Luder (1992) concluiu que a adoção de um sistema de contabilidade
mais informativo depende da combinação específica de condições favoráveis e desfavoráveis.
Ele constatou que haviam condições favoráveis no Canadá, Dinamarca, Suécia e nos Estados
Unidos, como também, nos estados que adotaram o GAAP – Generally Accepted Accounting
Principles, ou seja, os Princípios Geralmente Aceitos de Contabilidade. Já na Alemanha e na
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França, e, em menor medida, no Reino Unido as condições para as inovações em
contabilidade pública se mostraram desfavoráveis.
Segundo Singh (2008) o modelo de Luder proporciona uma visão conceitual global
capaz de explicar o processo de inovação (ou a sua falta) da maneira mais completa possível,
enquanto que as tentativas anteriores focavam condições de fundo individuais. Para Monsen e
Nasi (1998) e Singh (2008), o modelo básico de contingência identificou um conjunto de
variáveis contextuais e de comportamento e é considerado potencialmente relevante para
explicar o resultado do processo de inovação da contabilidade governamental.
Christensen (2002), ao criticar o modelo de contingência de Luder (1992), lembra
que apesar de ele ter sido usado por um tempo sem qualquer modificação para compor uma
história da contabilidade do setor público, diversos fatores induzem à modificação do modelo.
A pesquisadora ressalta três dificuldades encontradas no modelo básico de Luder. A primeira
refere-se a não poder encontrar apoio empírico para a inclusão do público em geral como uma
força com influência na contabilidade do setor público. Em segundo lugar, argumentou que o
papel dos indivíduos precisa ser incorporado às explicações da mudança na contabilidade do
setor público e, então, o modelo de contingência poderia ser beneficiado com uma orientação
com mais destaque para o comportamento. E, por último, o modelo de Luder tem o foco na
probabilidade da mudança ao invés do objetivo da mudança. Diante disso, Christensen (2002)
introduziu um modelo variante ao de Luder (1992). O modelo proposto compreende três
grupos de atores (promotores de mudança, produtores de informação e usuários da
informação) que respondem em parte um para o outro, mas que também reagem aos estímulos
para mudança enquanto levam em conta as barreiras que impedem a mudança.
Godfrey et al. (1996) modificaram o modelo de contingência, identificando fatores
que dizem respeito especificamente aos países em desenvolvimento, como a influência das
organizações de financiamento e agências de fomento internacionais. As demandas de
organizações internacionais e agências de fomento na prestação de assistência podem
diretamente ou indiretamente influenciar o processo de mudança (GODFREY et al., 1996).
Por exemplo, Godfrey et al. (1996) enfatizaram que os países em desenvolvimento podem
mudar seu sistema de contabilidade não só para atender as agências de financiamento
internacionais, mas também para melhorar a reputação internacional do país.
Para atender a esse foco, Godfrey et al., (1996) adaptaram o modelo para incorporar
a difusão da contabilidade governamental em duas fases: fase de abertura e fase de
implementação. A fase de abertura relaciona-se com o impacto dos estímulos internos e
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externos para a mudança. Já a fase de implementação explica o processo de mudança,
incluindo barreiras à mudança.
Ouda (2004), seguindo o mesmo caminho de Godfrey et al., (1996) e Christensen
(2002), critica o modelo básico de Luder (1992) e propõe contribuições para investigar com
melhor propriedade o ambiente da contabilidade pública.
A principal mudança defendida pelas IPSAS é a transição dos regimes de caixa e
misto para o regime de competência integral. Neste sentido, Ouda (2004), ao questionar o
modelo básico de contigência de Luder, levantou a questão de que a literatura não forneceu
qualquer compreensão de como a implementação poderia ser conduzida para colocar o regime
de competência em prática nos governos. A fim de resolver tal deficiência, Ouda (2004)
introduziu um modelo apresentando os requisitos básicos para a implementação bem-sucedida
do regime de competência para a contabilidade no setor público.
O modelo de Ouda propõe uma série de pressupostos críticos que precisam estar
presentes para uma transição bem-sucedida (OUDA, 2010, p.64). Ouda (2004) enfatiza que o
sucesso dos processos de mudança contábil emerge como um resultado da colaboração e a
influência de um conjunto de fatores, a saber: fatores de contexto, tais como cultura; fatores
comportamentais, como a vontade de mudar; fatores de conteúdo, como o tratamento de
questões contábeis específicas; e fatores de capacidade, tais como TI.

a)

Fatores de contexto

Ouda (2004) define fatores de contexto como a cultura dominante de um país.
Segundo Hofstede (1980), cultura pode ser definida pelos valores aceitos e compartilhados
pela sociedade. Gray (1988), ao empregar as dimensões culturais de Hofstede (1980) no
contexto contábil, apresentou quatro variáveis contábeis que possibilitam entender a cultura
contábil de um país: profissionalismo, uniformidade, conservadorismo e sigilo. Cada um dos
valores contábeis propostos por Gray (1988) influencia a contabilidade de uma maneira
específica. E o conjunto dos valores afetam todos os sistemas contábeis, provocando normas e
práticas contábeis específicas para cada país. De acordo com Soares e Castro Neto (2005) é
importante entender a base, ou seja, a cultura contábil, para poder resolver o problema, neste
caso, práticas contábeis desarmonizadas.
O aspecto cultural é uma barreira para a harmonização contábil em nível global.
Porém, apesar de ser necessário que haja bases contábeis comparáveis, não se pode esperar
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que se alcance uma padronização de normas em nível internacional (SOARES E CASTRO
NETO, 2005).
b)

Fatores comportamentais

No trabalho prescritivo de Ouda, os fatores comportamentais são definidos pela
“vontade de mudar”. Ouda (2004 e 2010) deixa claro que esta vontade de mudar, ou seja, a
decisão pela convergência deve iniciar na alta administração, contando com o envolvimento
do governo central, do apoio legislativo e político do país. E em sequência atingir a todos os
envolvidos no processo até chegar aos servidores que executarão as mudanças na prática
contábil. No processo de convergência, estudos anteriores realizados no Brasil já mostraram
que a interação entre os órgãos envolvidos, servidores públicos e os diversos setores das
instituições pode ser decisiva no processo, como as pesquisas de Vieira (2010) e Magalhães
(2013).
Segundo Aggestam (2010) o processo de mudança é determinado por diversos
fatores e é fundamental que tenha: o apoio da alta administração, gerenciamento de riscos,
garantia de qualidade, comunicação, como também, envolvimento e apoio das partes
interessadas internas e externas. Ressalta ainda que o sucesso da convergência às normas
internacionais implica uma estreita integração com as demais áreas de atuação (tais como
recursos humanos, contratação, TI, etc.) da entidade de execução (AGGESTAM, 2010).

c)

Fatores de conteúdo

Para Ouda (2004) os fatores de conteúdo representam “o tratamento de questões
contábeis específicas”. No processo brasileiro, as questões contábeis específicas podem ser
representadas pelas NBC T SP - Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
harmonizadas com as IPSAS, Internacional Public Sector Accounting Standards.
Além das normas harmonizadas, a Portaria do Ministério da Fazenda/STN nº 184 de
25/08/2008 prevê a edição de normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e
do Plano de Contas Nacional. Todos esses instrumentos têm o objetivo de auxiliar na
elaboração e publicação das demonstrações contábeis consolidadas. Atualmente o Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público já se encontra na 6ª edição, lançado em 2014.
Além dos instrumentos legais para garantir o conteúdo necessário e confiável para a
convergência contábil, o Ministério da Fazenda, junto à STN, instituiu grupos técnicos de
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trabalho para tratar de questões específicas da contabilidade pública. Entre os grupos técnicos,
temos o Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis (GTCON), Grupo
Técnico de Padronização de Relatórios (GTREL) e Grupo Técnico de Sistematização de
Informações Contábeis e Fiscais (GTSIS).
A criação do GTCON foi regulamentada por meio da Portaria nº 109, de 21 de
fevereiro de 2011, a qual dispõe sobre a sua composição e seu funcionamento. De acordo com
a STN, esse grupo técnico é responsável pela análise e pela elaboração de diagnósticos e
estudos e visa à padronização mínima de conceitos e práticas contábeis, plano de contas e
classificação orçamentária de receitas e despesas públicas no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.
O GTREL foi criado mediante a Portaria nº 110, de 21 de fevereiro de 2011.
Segundo a STN, esse grupo técnico é responsável por elaborar análises, diagnósticos e
estudos, visando à promoção, à harmonização e à padronização de relatórios e demonstrativos
no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, destacadamente os previstos pela
Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 101/2000.
E por fim o GTSIS criado por meio da Portaria nº 111, de 21 de fevereiro 2011. A
STN informa que esse grupo técnico é responsável pela análise e elaboração de diagnósticos e
estudos visando à harmonização das regras e funcionalidades dos sistemas contábeis e fiscais
no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Conforme a STN, todos os grupos têm “caráter técnico e consultivo, manifestam-se
através de recomendações e norteiam-se pelo diálogo permanente”. O objetivo dos grupos é
reduzir divergências e o desenvolvimento de sistemas redundantes, em benefício da
transparência da gestão fiscal, da racionalização de custos nos entes da Federação e do
controle social.

d)

Fatores de capacidade

Para Ouda (2004), os fatores de capacidade podem ser representados pela
infraestrutura da tecnologia da informação, ou seja, a capacidade dos sistemas contábeis em
atender às necessidades impostas pelas mudanças contábeis decorrentes da convergência às
normas internacionais. Neste quesito, considera-se também a capacidade técnica dos
preparadores dos relatórios contábeis para atender e promover as mudanças necessárias na
rotina contábil (por exemplo, a necessidade de tomar decisão em circunstâncias em que é
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necessário um registro contábil que reflita a essência dos fatos e não a forma ou regras
exigidas por leis), como também, os recursos financeiros necessários para promover as
mudanças.
O governo tem investido recursos financeiros e técnicos para promover maior
capacidade de infraestrutura tecnológica com a reestruturação e renovação dos sistemas
contábeis dos órgãos públicos, como exemplo cita-se o Sistema Integrado de Administração
do Governo Federal - SIAFI. De acordo com a STN, o Projeto Novo SIAFI, tem como
objetivo promover a reconstrução e a migração gradual do SIAFI Operacional para uma
plataforma tecnológica mais moderna, flexível e econômica, permitindo evoluções que
venham a contribuir para a transparência e a eficiência na gestão orçamentária e financeira.
Desde 2012, está disponível a versão web do SIAFI; porém, até o momento somente com o
módulo CPR – Contas a Pagar e a Receber.
Quanto aos fatores de capacidade referentes aos preparadores da informação, ou seja,
a capacidade dos servidores em serem agentes práticos do processo de convergência, o
governo federal tem trabalhado e disponibilizado alguns treinamentos e programas de
capacitação para promover a qualidade do corpo técnico dos órgãos públicos do país. Nos
últimos anos, ocorreram alguns treinamentos e eventos com a finalidade de instruir e orientar
os servidores envolvidos no processo de harmonização contábil às normas internacionais.
Entre eles, citam-se:


Alinhamento Técnico e Pedagógico em Contabilidade Aplicada ao Setor Público e em

Demonstrativos Fiscais, tendo o último ocorrido entre 25 e 29 de agosto de 2014.


Seminário Brasileiro de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - SBCASP. Este

seminário encontra-se na segunda edição, tendo o último ocorrido em maio de 2014.


Semana Contábil e Fiscal de Estados e Municípios – SECOFEM. Em março de 2015

aconteceu a primeira edição deste evento.


Encontro sobre o Encerramento do Exercício vigente. Ocorre anualmente no mês de

novembro.


A STN disponibiliza em seu portal web vídeo-aulas sobre o Novo PCASP.



Curso de Multiplicadores – Novo PCASP.
Além desses eventos que tratam dos assuntos específicos da nova contabilidade

pública, o governo federal promove congressos e seminários sobre sistemas de custos e
qualidade do gasto público, desde 2010. Anualmente ocorrem a Semana de Administração
Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, que já está na 12ª edição e dentro dela
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há módulos para atualização da contabilidade pública. Esse evento percorre as 5 (cinco)
regiões do país.
Por meio do PIPCP, a STN reforçou a necessidade de capacitação no processo de
implantação das normas e se comprometeu a ofertar eventos de capacitação como:
SECOFEM, SBCASP e o EGP/CASP - Encontro de Gestores Públicos em Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, além de outros eventos.
O modelo de Ouda (2004) ainda leva em consideração o fato de que a transição para
a contabilidade baseada no regime de competência provoca mudanças culturais,
administrativas e técnicas e, para que seja adotada com sucesso, Ouda (2010) recomenda
ocorrer em fases, com um plano claro de progresso, estabelecido desde o início.
Em relação ao modelo básico de contigência de Luder (1992), no módulo Barreiras
de Implementação, Ouda (2008) informa que este aspecto da pesquisa de Luder foi
pesquisado e analisado por vários pesquisadores contabilistas do setor público como: Jaruga e
Nowak, 1996; Godfrey et al., 2001; Christensen, 2001 e Ouda, 2003 e 2005, entre outros.
Ouda (2008) ressalta, ainda, que Luder (1992) menciona em seu modelo de contigência, os
seguintes quatro fatores como barreiras de implementação: sistema jurídico, qualificação do
analista contábil, o tamanho da jurisdição (extensão territorial) e características
organizacionais.
No entanto, desde o desenvolvimento do modelo de contingência, apenas algumas
extensões das barreiras de Luder foram acrescentadas, deixando as antigas barreiras
inalteradas (Pallot, 1996; Ouda, 2008). De acordo com Ouda (2008), Jaruga e Nowak (1996)
apresentam seis barreiras de implementação, cujas duas últimas são originalmente barreiras de
Luder: sistema de valores, modelos de pensamentos, o conteúdo da prestação de contas,
sistema de educação, sistema jurídico e tamanho da jurisdição. Em relação às barreiras de
transição, Christensen (2002) ressaltou as deficiências da contabilidade no setor público e o
inadequado registro dos ativos como as barreiras de implementação mais recorrentes. Porém,
nenhum desses estudos tem lidado com as barreiras de transição da contabilidade por
competência no setor público em detalhe e de forma mais abrangente, seja teórica ou
empiricamente, para os países desenvolvidos ou em desenvolvimento (OUDA, 2008).
Nos estudos de Ouda (2008), o autor realiza um levantamento detalhado das barreiras
que podem surgir no processo de convergência contábil e após identificá-las, as divide em:
barreiras de transição práticas e barreiras de transição conceituais. As barreiras práticas são:
barreiras jurídicas, custo de projeto e instalação de um novo sistema de contabilidade, falta de
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pessoal qualificado na contabilidade governamental, resistência à mudança e a ausência de
sistema de incentivos, cultura de gestão burocrática, falta de consistência interna, ausência de
pressão externa, falta de compromisso político, falta de comunicação sobre o processo de
reforma, falta de capacidade da tecnologia da informação, o uso tradicional do orçamento e
escassez de recursos financeiros (OUDA, 2008).
As barreiras conceituais são: falta de motivação para atingir resultados e metas,
identificação e avaliação dos ativos físicos existentes, identificação de uma entidade que dê
transparência aos relatórios governamentais e imponha limites, aumento das taxas de inflação,
pois pode criar dificuldades quanto à avaliação de ativos e passivos governamentais e a
ambiguidade em torno de alguns dos princípios da Contabilidade e normas contábeis que
deram origem a um debate intenso sobre como elas podem ser aplicadas ao setor público.
Os autores que Ouda (2008) cita para justificar a teoria das barreiras de transição, são
Luder (1992 e 1994), Pallot (1996), Ball (1994 e 2000), Jaruga e Nowak (1996), Guthrie
(1998), Godfrey et al.(2001), Christensen (2001) e Ouda (2003 e 2005).
No que tange à teoria da contingência, este trabalho apoia-se no modelo de Ouda
(2004 e 2008). Porém o primeiro modelo de contingência para a contabilidade pública
conhecido é o de Luder (1992) e todos os outros encontrados durante esta pesquisa decorrem
da continuidade do modelo de Luder. No trabalho de Ouda (2004), ao criticar e oferecer
melhorias à pesquisa de Luder (1992), o autor identifica as barreiras de transição oriundas do
ambiente sócio-político-administrativo no processo de mudança contábil resultante de um
conjunto de fatores, sendo eles: de contexto, comportamental, de conteúdo ou de capacidade.
Portanto, para o desenvolvimento desta pesquisa serão utilizadas as barreiras
identificadas por Ouda (2004), pois o modelo básico de Luder (1992) concentra-se no
contextual, variáveis comportamentais e na criação de um clima apto para o processo de
reforma da contabilidade. Já o modelo de Ouda (2004) trata profundamente as variáveis
(fatores) de conteúdo, técnicas e de capacidade. Além disso, a relação de barreiras de
transição indicadas por Ouda (2008) abrange maior número de barreiras possíveis de serem
encontradas em países desenvolvidos ou em desenvolvimento (OUDA, 2008).
Para compreender melhor o processo de implementação das mudanças oriundas da
convergência às normas internacionais de contabilidade do setor público brasileiro, neste
caso, as universidades federais, que impõe o regime de competência integral para a
contabilidade pública e outras mudanças, neste trabalho será utilizado um instrumento de
coleta de dados para verificar se as barreiras de transição listadas por Ouda (2008) são
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encontradas nas entidades públicas brasileiras, mais especificamente, nas universidades
federais.
Para tanto, o instrumento de coleta de dados se apoiará nas informações do Quadro 7,
a seguir, em que são apresentadas as barreiras de transição de Ouda (2008) - barreiras práticas
e barreiras conceituais - levando em conta a classificação dos fatores ou varáveis que
influenciam o surgimento das barreiras de transição.

Quadro 7 - Fatores e barreiras de transição
Fatores
Barreiras Práticas
(variáveis)
Contexto
Barreiras jurídicas; cultura de gestão
burocrática; ausência de pressão externa; falta
de compromisso político.
Comportamental
Conteúdo

Capacidade

Resistência à mudança e a ausência de sistema
de incentivos.
Falta de consistência interna; falta de
comunicação sobre o processo de reforma; o
uso de orçamento tradicional.
Custo de projeto e instalação de um novo
sistema de contabilidade; falta de pessoal
qualificado na contabilidade governamental;
falta capacidade de tecnologia da informação; e
escassez de recursos financeiros.

Fonte: Adaptado de Ouda (2008)

Barreiras Conceituais
Aumento das taxas de inflação; falta
de uma entidade que dê transparência
aos relatórios governamentais e
imponha limites.
Falta de motivação (cobrança) para
atingir resultados e metas.
Ambiguidade em torno de alguns dos
princípios da Contabilidade e normas
contábeis.
Identificação e avaliação dos ativos
físicos existentes.
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3.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Diante das mudanças legalmente instituídas no âmbito do governo federal, com
abrangência em todas as esferas do governo, ou seja, federal, estadual e municipal e das
sucessivas prorrogações do prazo para implementação definitiva dessas mudanças, surge a
demanda para um estudo científico que se proponha a investigar as barreiras de transição
encontradas durante o processo de implantação da harmonização contábil do setor público no
Brasil.
A pesquisa é, segundo Gil (2007, p. 17), “o procedimento racional e sistemático que
terá como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Desta forma
esta pesquisa terá como intuito proporcionar maior conhecimento quanto às barreiras
encontradas no processo de implantação das NBCASP.
O tipo de pesquisa é a dissertação científica “ou tratamento escrito, original, de
assunto específico, com metodologia própria que resulte de pesquisa pura ou aplicada.”
(MARCONI E LAKATOS, 2010, p. 223)
Quanto à área da ciência, esta pesquisa pode ser classificada como pesquisa
empírica, pois é a pesquisa dedicada ao tratamento da “face empírica e factual da realidade”
(DEMO, 2000, p. 21). A valorização desse tipo de pesquisa é pela “possibilidade que oferece
de maior concretude às argumentações, por mais tênue que possa ser a base factual. O
significado dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas esses dados agregam
impacto pertinente, sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação prática” (DEMO,
1994, p. 37)
No que tange ao uso de técnicas de pesquisa para coleta de dados, este estudo é
realizado por meio de um questionário. A coleta de dados se deu de forma direta. A população
objeto deste estudo são os servidores públicos envolvidos na convergência da contabilidade
lotados nas universidades públicas federais. A finalidade é obter informações necessárias
para encontrar respostas à questão de pesquisa proposta neste trabalho.
Sendo assim como procedimento metodológico serão realizadas as seguintes etapas:
(1) a estruturação de questionário; e (2) a análise e interpretação dos resultados observados
durante a investigação.
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3.1 Objeto de estudo – Universidades públicas federais brasileiras

De acordo com a NBC T SP 01, alterada pela Resolução CFC 1.268/2009, entidade
do setor público é definida como todos os “órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito
público ou que, possuindo personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem,
movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiros, bens e valores públicos, na execução de suas
atividades”. Incluindo as pessoas físicas que recebam subvenção, benefício, ou incentivo,
fiscal ou creditício de órgão público.
Com base no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, a administração federal
compreende entidade da administração direta ou indireta. De acordo com o decreto-lei, a
administração indireta é formada por “entidades dotadas de personalidade jurídica própria” e
são dividas em: a) autarquias, b) empresas públicas, c) sociedades de economia mista e d)
fundação pública (incluída pela Lei nº 7.596, de 1987).
Conforme inciso I, do art. 5º, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
autarquia define-se pelo “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica,
patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da Administração Pública, que
requeiram,

para

seu

melhor

funcionamento,

gestão

administrativa

e

financeira

descentralizada”. A Lei nº 7.596, de 1987 incluiu no rol da administração indireta, a fundação
pública, no inciso IV, do art. 5º, do mesmo decreto-lei, em que a define como:

a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o
desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou
entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio
próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento
custeado por recursos da União e de outras fontes (LEI Nº 7.596, 1987).

As universidades públicas federais brasileiras são entidades da administração indireta
e podem ser estruturadas sob a forma de autarquia ou fundação pública. Elas compõem a
relação das autarquias e fundações públicas federais, publicadas na Portaria da ProcuradoriaGeral Federal - PGF nº 530, de 13 de julho de 2007, atualizada pela Portaria PGF nº 866, de
01.11.2012. No Brasil as universidades federais representam um total de 63 instituições,
espalhadas por todas as regiões brasileiras, listadas no Apêndice 3.
Devido às universidades federais serem estruturadas como autarquia ou fundação
pública, essas entidades possuem, por lei, autonomia administrativa e de gestão, podendo
organizar os quadros dos seus servidores de forma que atendam aos interesses específicos de
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cada instituição, o que resulta em falta de padrão nos organogramas das universidades
federais. Sendo assim, as áreas contábeis destas instituições são formadas de diferentes
formas, podendo ser denominadas de setor, departamento, coordenação ou diretoria. O
número de servidores nas áreas de contabilidade também não é padronizado, pois o
quantitativo de pessoal será definido de acordo com o tamanho e as demandas da instituição.
O servidor responsável pela área contábil da instituição em que se encontra lotado
pode ser denominado como diretor ou coordenador de contabilidade e finanças. Os diretores
de contabilidade e finanças encontram-se regularmente no Fórum Nacional dos Diretores de
Contabilidade e Finanças das Universidades Federais Brasileiras (FONDCF), criado em 1992,
por ocasião do Encontro de contadores do MEC. A existência desse fórum é um facilitador
para a definição dos respondentes do questionário.
Das 63 universidades federais, 59 possuem representantes no FONDCF. As
instituições que não participam do fórum, por meio de um membro, são: Universidade Federal
do Tocantins (UFT), Universidade Federal da Região do Cariri (UFCA), Universidade
Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).
Porém, mesmo não participando do fórum, para fins desta pesquisa entrou-se em
contato com os responsáveis pela área contábil dessas instituições a fim de atender à proposta
desta pesquisa, a qual se propõe analisar todas as universidades públicas federais.
No que tange ao procedimento de amostragem adotou-se a não probabilística e
intencional. Segundo Mattar (1996) a seleção de amostras intencionais ou por julgamento é
realizada de acordo com o interesse do pesquisador e se for adotado um critério razoável,
poderá chegar a resultados favoráveis. Para Churchill (1998) a característica chave da
amostragem por julgamento é que os elementos da população são selecionados
intencionalmente. A seleção é feita pressupondo que a amostra irá oferecer as contribuições
esperadas.
A opção pela amostra intencional se dá devido à oportunidade de acesso aos
integrantes do FONDCF, os quais são responsáveis pela gestão contábil ou financeira de sua
instituição. Em contato com os representantes do FONDCF quando os mesmos não eram o
contador responsável pela instituição ou não estavam cientes do processo de harmonização
contábil o integrante do FONDCF indicou outro servidor para responder o questionário, sendo
indicado na maioria das vezes o contador geral da universidade.
Assim, a amostra da presente pesquisa é composta pelos servidores públicos
representante das 63 universidades federais brasileiras, principalmente os integrantes do
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FONDCF ou seus indicados que responderam o questionário dentro do prazo definido, sendo
aceito um mínimo de 30 respondentes.

3.2 Coleta de dados

Para que as respostas à questão da pesquisa fossem alcançadas, foi elaborado um
questionário semi-estruturado desenvolvido pelo próprio pesquisador a partir de referências
teóricas encontradas na revisão da literatura. As questões centrais que tratam das barreiras de
transição foram estruturadas de acordo com os estudos de Ouda (2008), pois as barreiras
encontradas e elencadas por ele em sua pesquisa realizada com os países desenvolvidos e em
desenvolvimento poderão ser encontradas no território brasileiro.
A partir da utilização de estratégias de apoio e parcerias de comunicação com o
FONDCF e as universidades federais, o questionário foi enviado mediante um survey online
para todos os servidores de interesse dessa pesquisa, cujos e-mails estavam disponíveis no site
do FONDCF, ou foram coletados via contato telefônico com os integrantes do fórum.
Paralelamente foi disponibilizado o link do questionário para o grupo FONDCF na rede social
Facebook, a fim de sensibilizar o maior número de possíveis respondentes das universidades
públicas federais.
De modo geral, o questionário está estruturado em quatros blocos, sendo eles: (1)
perfil do respondente, (2) percepção (positiva ou negativa) dos servidores sobre a mudança,
(3) barreiras de transição e (4) processo de convergência.
O primeiro bloco corresponde ao perfil dos respondentes, composto por 6 questões
fechadas de escala nominal, objetiva conhecer um pouco mais sobre a amostra coletada. No
segundo bloco procura-se identificar a percepção dos servidores públicos quanto às mudanças
decorrentes do processo de convergência. Este bloco é composto por quatro questões, sendo
uma questão fechada e três questões que utilizam a escala Likert, para que seja possível medir
o grau de concordância dos indivíduos pesquisados com as afirmações presentes no
questionário. O terceiro bloco, composto por quatro questões fechadas busca informações
sobre as barreiras de transição e as dificuldades encontradas pelos servidores frente às
mudanças contábeis. E, por último, no quarto bloco buscam-se informações referentes ao
processo de convergência às normas internacionais. Para esse bloco foram elaboradas três
questões, sendo uma questão com escala Likert, uma questão fechada e uma questão aberta. A
introdução dessa questão aberta permite que os respondentes possam oferecer contribuições
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e/ou sugestões para transpor as barreiras encontradas no processo de convergência às normas
internacionais.

3.3 Pré-teste

Para realização do pré-teste, foi enviado o link do questionário via e-mail para 12
(doze) servidores da UNIFESP lotados nas áreas de contabilidade, orçamento e finanças.
Foram recebidas respostas de 6 (seis) servidores. Analisando as respostas e comentários dos
servidores, observou-se que a maioria dos respondentes lotados nas áreas de orçamento e
finanças não conseguiram responder às perguntas técnicas abordadas no questionário,
principalmente as questões dos blocos 3 e 4 do questionário.
Diante disso foi estabelecido que a aplicação do questionário se limitaria aos
integrantes do FONDCF, ou seus indicados, pois a intenção é abordar os servidores que
estejam envolvidos, ou no mínimo estejam cientes, do processo de implantação das NBCASP
em sua unidade de trabalho.
Os demais servidores não sugeriram alterações no conteúdo do questionário.

3.4 Aplicação do questionário
A aplicação dos questionários ocorreu entre os meses de junho a agosto do ano 2015.
Foi encaminhado o link do questionário via e-mail e disponibilizado na página do FONDCF
em rede social e, por fim, foram realizadas algumas solicitações de respostas via ligações
telefônicas. Porém, a greve dos servidores técnico-administrativo das universidades federais
pode ter limitado o número de respondentes, pois, em muitas situações os telefonemas não
foram atendidos.
O fator que mais dificultou a coleta das resposta foi o período de greve dos
servidores técnico-administrativo das universidades federais durante os meses de maio a
outubro de 2015, totalizando 131 dias de greve.
Ao final desse processo, foram obtidos dados de 47 respondentes, representantes de
27 das 63 (43%) universidades federais brasileiras, porém dos 47 respondentes 7 ignoraram
algumas questões, apenas 40 servidores responderam todas as perguntas.
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3.5 Tratamento dos dados coletados

Os dados encontrados foram analisados de forma textual, descritiva e por meio de
técnica de estatística. Foram utilizados recursos como gráficos, tabelas e quadros para
demonstrar a distribuição das respostas coletadas na pesquisa. Alguns dados foram tratados
com o auxílio do software estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão
22.0 (SPSS, 2013), por meio do qual foram realizadas análises descritivas, teste de
normalidade e análises de estatísticas não-paramétricas. Foi utilizado o Teste de MannWhitney para verificar a igualdade de comportamentos dos respondentes para a questão que
trata da qualidade do processo de implantação das NBCASP.

3.3.1 Assimetria, p-valor e Mann-Whitney
Para melhor compreensão das análises estatísticas, esta seção traz algumas definições
quanto a assimetria, p-value ou p-valor e o teste de Mann-Whitney.
A partir da análise descritiva é possível conhecer a assimetria dos dados analisados.
Esta informação é útil quando é avaliada a forma de uma distribuição amostral, a fim de
verificar se ela se comporta como uma distribuição normal ou não. Assim, a partir da
distribuição gerada, observamos se ela é simétrica em torno da média. Se for possível dividir
o histograma no centro, de tal forma que haja duas metades iguais, em que cada metade é uma
imagem espelhada da outra, então pode-se dizer que a distribuição é simétrica, como pode ser
observado na Figura 1.

Figura 1 - Distribuição simétrica

Fonte: Apostila estatística
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Caso contrário, ela é chamada de distribuição assimétrica. Se a concentração dos
valores está localizada na extremidade esquerda da distribuição e a cauda direita da
distribuição estende-se mais do que a cauda esquerda da distribuição, então a distribuição é
assimétrica positiva ou inclinada para a direita (vide Figura 2).

Figura 2 - Distribuição assimétrica positiva

Fonte: Apostila estatística

Se a concentração dos valores está localizada na extremidade direita da distribuição e
a cauda esquerda estende-se mais do que a cauda direita, então, a distribiução é classificada
como assimétrica negativa ou inclinada à esquerda, como demonstra a Figura 3.

Figura 3 - Distribuição assimétrica negativa

Fonte: Apostila estatística
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Em resumo, a medida de assimetria é um número que indica o grau e a direção da
assimetria. Dessa forma, a direção da assimetria é avaliada como:
Assimetria = 0

Simétrica

Assimetria >0

Assimétrica positiva

Assimetria <0

Assimétrica negativa

Quanto à significância estatística, o p-value indica o grau em que o resultado é
“verdadeiro”, ou seja, a representatividade da relação ou diferença dentro da população
analisada. Especificamente, o p-value representa a probabilidade de erro que está envolvida
em aceitar o resultado observado como válido, isto é, “como representativo da população”. O
p-value comumente aceito como valor limite de nível de erro é de 0,05.
Em relação ao teste de Mann-Whitney é um teste estatístico não-paramétrico. Este
tipo de teste é o mais recomendado para amostras pequenas e com distribuição não normal. O
Mann-Whitney é o teste não-paramétrico mais poderoso e é uma alternativa muito útil para o
teste paramétrico (SIEGEL E CASTELLAN JR., 2006), principalmente quando os dados são
qualitativos. Este teste possibilita verificar a igualdade de comportamentos de dois grupos de
casos ou existência de diferenças no pós-teste entre duas condições experimentais (PESTANA
E GAGEIRO, 2008).
O teste de Mann-Whitney foi utilizado para as questões do modulo 4 que trará da
qualidade do processo de convergência. O motivo pelo qual optou-se por esse teste deve-se a
necessidade de verificar se os respondentes com diferentes responsabilidades possuem
tendências diferentes em suas avaliações.
As hipóteses do teste de Mann-Whitney são:
Hₒ: As duas populações são iguais em tendência central
Hₐ: As duas populações não são iguais em tendência central

O teste de Mann-Whitney se baseia nas ordenações da variável, em vez de considerar
parâmetros de distribuição normal como a média e a variância (PESTANA E GAGEIRO,
2008).
A expressão do teste é dada por:
U = min (U₁; U₂),
U₁ = n₁ × n₂ +

n₁(n₁ + 1)
− R₁
2
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U₂ = n₁ × n₂ − U₁
onde,
n₁= dimensão da menor amostra;
n₂= dimensão da maior amostra,
R₁= soma das ordenações da menor amostra

3.6 Comitê de ética

Para atender às regras de pesquisa científica da UNIFESP, esta pesquisa foi
submetida à análise do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP via Plataforma Brasil por
envolver coleta de dados por meio de aplicação de questionários às pessoas. A pesquisa
obteve aprovação da CEP conforme parecer 1.090.920 emitido em 02 de junho de 2015.
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4.

ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS

Neste capítulo, analisam-se os dados coletados e discutem-se os resultados apurados.
Como foi relatado no capítulo anterior, a análise se deu de forma textual, descritiva e
estatística.
É importante destacar que em algumas unidades houve mais de um respondente. Isso
ocorreu devido às ações para coletar dados das 63 instituições por meio dos contatos dos
integrantes do FONDCF, a partir dos quais por vezes foram indicados outros servidores para
responder a pesquisa (em geral contadores das universidades), devido a sua familiaridade com
o assunto. Portanto, em alguns casos o questionário foi respondido pelo integrante do fórum e
mais um servidor indicado.

4.1 Perfil dos respondentes

Como comentado, o questionário aplicado divide-se em quatro blocos, sendo o
primeiro bloco dedicado a identificar o perfil dos respondentes. Quanto à localização da
universidade federal em que os servidores atuam, conforme indicado na Tabela 1, identificouse que o maior número de respondentes está lotado nas regiões Sul e Sudeste (53,2%).
Considerando que nas regiões Sul e Sudeste estão localizadas 30 das 63 universidades
federais brasileiras (48%), percebe-se que a distribuição geográfica dos respondentes foi
bastante similar à distribuição geográfica da população analisada.

Tabela 1 - Região da universidade federal x respondente
Opções de Resposta
Norte
Nordeste
Sudeste
Centro-oeste
Sul

Percentual
21,3%
19,1%
25,5%
6,4%
27,7%
Total de respostas
Questão ignorada

Contagem
10
9
12
3
13
47
1

Fonte: Autor

No survey monkey, os respondentes são identificados por meio do IP - Internet
Protocol. O IP é um número que identifica um dispositivo em uma rede; pode ser um
computador, impressora ou roteador e esta identificação é única. Por meio da ferramenta
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GeoIP que utiliza a tecnologia de geolocalização por IP, foi possível identificar a localização
dos respondentes. Analisando os estados e as cidades encontradas, infere-se que os 47
servidores que responderam a questão anterior, representem 27 das 63 IFES, isto significa
43% do total das universidades federais brasileiras.

Tabela 2 - Total de universidades participantes por região
Qtd de Universidades
Região
Respondentes
participantes
Norte
10
5
Nordeste
9
5
Sudeste
12
8
Centro-oeste
3
2
Sul
13
7
Total
47
27
Percentual
43%
Fonte: Autor

Total de Universidades
10
18
19
5
11
63
100%

Em relação à formação profissional (Tabela 3), 70,2% dos respondentes possuem
curso superior em contabilidade e 68,1% exercem o cargo de contador em suas unidades de
trabalho, 10,6% são técnicos em contabilidade. Como dos 3 respondentes que indicaram
“outros”, 1 relatou que é graduado em Ciências Contábeis, conclui-se que apenas 9 (19%) não
são contabilistas.

Tabela 3 - Formação profissional dos respondentes
Opções de Resposta
Contador
Técnico em Contabilidade
Administrador
Economista
Outro (especifique)

Percentual
68,1%
10,6%
8,5%
6,4%
6,4%
Total de respostas
Questão ignorada

Contagem
32
5
4
3
3
47
1

Fonte: Autor

Referente ao tempo de serviço, nota-se que a grande maioria dos respondentes possui
experiência no serviço público, sendo que 72,3% possuem mais de 5 anos de serviço público,
conforme demonstra a Tabela 4.
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Tabela 4 - Tempo de serviço público dos respondentes
Opções de Resposta
Menos de 1 ano
De 2 a 3 anos
De 3 a 5 anos
Mais de 5 anos

Percentual
6,4%
4,3%
17,0%
72,3%
Total de respostas

Contagem
3
2
8
34
47

Fonte: Autor

A área em que o respondente exerce suas atividades na Universidade Federal está
apresentada na Tabela 4. A maioria (65,9%) dos servidores que responderam a esta pesquisa
exerce suas atividades na área contábil ou trabalha em mais de um setor. No entanto, é
importante destacar que no decorrer da pesquisa observou-se que em muitas universidades
federais as áreas de contabilidade, finanças e orçamento são interligadas por meio de uma
diretoria, controladoria ou coordenação.

Tabela 5 - A área em que os respondentes exercem suas atividades na universidade federal
Opções de Resposta
Percentual
Contagem
Contábil
Financeira (liquidação e pagamento)
Controle e execução orçamentária
Trabalho em mais de 1 das áreas citadas
Outro (especifique)

46,8%
17,0%
8,5%
19,1%
8,5%
Total de respostas
Questão ignorada

22
8
4
9
4
47
1

Fonte: Autor

Constatou-se que 36,2% dos respondentes são responsáveis pela elaboração dos
Demonstrativos Contábeis da sua unidade gestora e 27,7% auxiliam na elaboração, ou seja, do
total de respondentes, 63,9% estão diretamente envolvidos na preparação dos relatórios
contábeis da instituição em que trabalham.
Em seguida, foi solicitado aos respondentes que indicassem dentre o rol das
atividades oriundas da implantação das NBCASP, as ações que já foram implementadas pelo
órgão em que trabalham. Conforme a Tabela 6 é possível observar que as atividades com o
maior índice de realização são: reconhecimento e mensuração dos estoques (65,2%);
reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e bens de uso comum (reavaliação,
redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão), com 52,2%; e
reconhecimento e mensuração das provisões e apropriações por competência (férias, 13º
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salário, etc.), com 47,8%. Dentre os respondentes 8,7% informaram que não realizam
nenhuma das atividades elencadas.
Tabela 6 - Atividades contábeis realizadas pelas universidades federais brasileiras
Opções de Resposta

Percentual

Contagem

Reconhecimento e mensuração dos estoques.

65,2%

30

Reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e bens
de uso comum. Procedimentos de reavaliação, redução a
valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão.

52,2%

24

Reconhecimento e mensuração das provisões e apropriações
por competência (férias, 13º salário, etc.).

47,8%

22

Reconhecimento dos passivos independentes da execução
orçamentária.

28,3%

13

Reconhecimento do ativo intangível e procedimentos de
reavaliação, redução ao valor recuperável e amortização.

23,9%

11

Reconhecimento e mensuração dos créditos de impostos e
contribuições, registro de dívida ativa e respectivas
provisões para perdas.

13,0%

6

Registro e apuração de informações em sistema de custos.

8,7%

4

Disponibilização e Evidenciação da Demonstração de
Resultado Econômico e do Fluxo de Caixa.

4,3%

2

Não sei.

13,0%

6

Não realizamos nenhuma das atividades elencadas acima.

8,7%

4

Outro (especifique)

8,7%

4

Total de respostas
Questão ignorada

46
2

Fonte: Autor

Um dos respondentes relatou na opção outro, que: “No que diz respeito ao Ativo
imobilizado, apenas depreciação; quanto ao estoque, apenas controle dos bens de consumo”.
Do total, 26 respondentes (54%) exercem funções como diretor, coordenador ou
contador geral da universidade em que atuam e 31% atuam como contadores ou possuem
outros cargos, porém, com funções relacionadas à área contábil.
Diante dos dados obtidos quanto ao perfil dos respondentes destaca-se que a amostra
desta pesquisa é composta em sua maioria por contabilistas com mais de 5 anos de serviço
público com atividades concentradas na área contábil, e atuação direta ou indireta na
elaboração dos relatórios contábeis e pouco mais da metade é responsável pela gestão contábil
de seu órgão.
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4.2 Análise das percepções dos servidores públicos sobre a mudança contábil

Em relação as mudanças trazidas pela harmonização contábil no setor público, foi
perguntado aos respondentes sua percepção sobre: a harmonização às normas internacionais, a
influência da adoção das NBCASP no papel do contador público e a melhora da qualidade dos
demonstrativos contábeis.
De acordo com a Tabela 7, nenhum servidor indicou uma percepção negativa sobre
as mudanças contábeis. As respostas ficaram exclusivamente entre “favorável/não afeta” e
“muito favorável/aumenta muito/melhora muito”.
Na primeira questão referente à percepção geral sobre a harmonização da
contabilidade pública aos padrões internacionais, 90% tiveram uma percepção positiva em
relação à harmonização, sendo que 23 respondentes indicaram “favoráveis” e 20, “muito
favoráveis”.
Dos 45 respondentes, 39 (87%) acreditam que a harmonização contábil aumentará o
reconhecimento do contador público, sendo que 13 acreditam que “aumenta pouco” e 26
indicaram que “aumenta muito”.
Quanto aos Demonstrativos Contábeis, 32 respondentes indicaram que a adoção das
normas internacionais de contabilidade pública “melhora muito” a qualidade dos relatórios
contábeis e apenas um servidor respondeu que “não afeta”.
Tabela 7 - Percepção dos servidores sobre a mudança contábil
De modo geral, qual a sua percepção sobre a harmonização da contabilidade pública aos padrões
internacionais?
Opções de
Muito
Pouco
Favorável
Pouco
Muito
Não
Resposta
desfavorável
desfavorável
favorável
favorável sei
0
0
23
1
20
1
Você acha que a adoção das normas internacionais para a contabilidade pública enseja um maior
reconhecimento do papel do contador público?
Opções de
Diminui
Diminui pouco
Não afeta
Aumenta
Aumenta
Não
Resposta
muito
pouco
muito
sei
0
0
3
13
26
Você acha que a adoção das normas internacionais para a contabilidade pública melhora a
qualidade dos Demonstrativos Contábeis?
Opções de
Piora
Piora pouco
Não afeta
Melhora
Melhora
Resposta
muito
pouco
muito
0

Fonte: Autor

0

1

7

32
Total de resposta
Questão ignorada

3

Não
sei
5
45
3
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Levando em consideração essas questões, pode-se inferir que de modo geral a
percepção dos servidores é positiva para a adoção das normas internacionais de contabilidade
pública.
Quanto aos benefícios que o Brasil poderá usufruir com a harmonização, foram
elencados 7 (sete) benefícios das novas informações contábeis, permitindo-se assinalar mais
de uma alternativa. Conforme a Tabela 7, do total de 44 respondentes desta questão, 35
(79,5%) indicaram que os principais benefícios serão: “Facilitar a compreensão e
interpretação das informações contábeis publicadas nas Demonstrações Contábeis brasileiras
pelos usuários das informações em outros países”; “Aumentar a confiabilidade das
informações contábeis brasileiras” e “Melhorar a comparabilidade das demonstrações dos
entes públicos”. Sendo assim, os benefícios mais indicados pela amostra investigada foram a
compreensão e interpretação, confiabilidade e comparabilidade das informações contábeis.

Tabela 8 - Benefícios que o Brasil terá com a adoção das normas internacionais de contabilidade pública de
acordo com a percepção dos respondentes das universidades federais brasileiras
CentroOpções de Resposta
Geral Norte Nordeste Sudeste
oeste
Sul
Atrair maiores investidores e recursos 36,4%
financeiros para o país.
Facilitar a compreensão e interpretação
das informações contábeis publicadas nas 79,5%
Demonstrações Contábeis Brasileiras
pelos usuários das informações em outros
países.
Aumentar
a
confiabilidade
das 79,5%
informações contábeis brasileiras.
Melhorar o controle patrimonial dos entes
públicos, como resultado de todos os 77,3%
ativos e passivos evidenciados em seus
relatórios contábeis.
Melhorar a comparabilidade das 79,5%
demonstrações dos entes públicos.
Aumentar a transparência das contas 54,5%
públicas.
Os demonstrativos expressam melhor a 54,5%
realidades das entidades públicas.
Nenhuma.
0,0%
Outro (especifique)
6,8%
Fonte: Autor (44 respostas e 4 questões ignoradas)

40,0%

33,3%

30,0%

50,0%

41,7%

70,0%

100,0%

80,0%

0,0%

91,7%

90,0%

77,8%

90,0%

50,0%

75,0%

70,0%

77,8%

90,0%

100,0%

75,0%

80,0%

88,9%

60,0%

100,0%

91,7%

50,0%

55,6%

80,0%

0,0%

50,0%

50,0%

77,8%

60,0%

50,0%

41,7%

0,0%
10,0%

0,0%
0,0%

0,0%
20,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

Pela Tabela 8 também são apresentados os resultados por região geográfica, pode-se
observar que, dentre os respondentes da região Norte, o benefício mais apontado (90%) foi o
“aumento da confiabilidade das informações”; na região Nordeste foi o de “facilitar a
compreensão e interpretação das informações contábeis brasileiras por outros países” (100%),
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no Centro-oeste foram (100%) tanto “melhora no controle patrimonial” como “melhoria na
comparabilidade das demonstrações dos entes públicos”; no Sudeste foram igualmente
apontados (90%) o “aumento da confiabilidade e a melhoria do controle patrimonial dos entes
públicos”; e, por fim a região Sul foram indicados a “facilitação da compreensão e
interpretação das informações contábeis brasileiras por outros países” e “melhoria na
comparabilidade das demonstrações contábeis”. Ressalta-se que nenhum respondente indicou
que não haverá benefícios para o Brasil.
Em uma análise horizontal, nota-se que o “aumento da comparabilidade das
demonstrações contábeis dos entes públicos” é o benefício que apresenta o maior grau de
concordância entre as regiões, na medida em que está entre os dois benefícios mais apontados
em todas as regiões, exceto no Sudeste. Dentre as regiões, a Centro-Oeste foi a que
apresentou a maior disparidade de opiniões, sendo que nenhum respondente apontou como
benefício nem o “aumento na transparência das contas públicas”, nem a “maior facilidade de
compreensão e interpretação das informações contábeis pelos usuários em outros países”.
Entre os que responderam “outros”, um respondente da região sudeste deixou o
seguinte relato:
As normas internacionais colocarão o Brasil no mesmo nível de
interpretação contábil de outros países que já a adotaram. Numa época de
globalização e da necessidade de uma linguagem única nos negócios
comerciais, a padronização contábil se apresenta como importante
ferramenta para tomada de decisões de grandes corporações que podem não
entender com fidelidade nossos demonstrativos e balanços contábeis.
(Respondente do Sudeste)

4.3 Barreiras de transição

Quanto às barreiras de transição, Ouda (2008) as classificou em barreiras práticas e
conceituais. Os servidores das universidades federais brasileiras que responderam a esta
pesquisa apontaram que dentre o rol de barreiras práticas apresentadas as que mais dificultam
o processo de convergência às normas internacionais são “cultura de gestão burocrática”,
“resistência à mudança” e “supervalorização do orçamento público” (Gráfico 1). Vale
ressaltar também que em 4º lugar, os respondentes elegeram a “falta de qualificação e
capacitação dos servidores” como barreiras do processo de implantação da nova contabilidade
pública.
No sentido oposto, como se pode observar no Gráfico 1, “a escassez de recursos
financeiros”, “o custo elevado para implementação das mudanças” e “a falta de normas e
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práticas contábeis” foram as menos indicadas pelos respondentes como barreiras ao processo
da convergência contábil.

Gráfico 1 - Principais barreiras práticas para a convergência da contabilidade pública no Brasil

64,3%

Porcentagem de respondentes

69,0%

59,5%

54,8%

50,0%

45,2%
33,3% 31,0%

28,6% 28,6%
19,0% 16,7% 16,7%

Barreiras práticas
Fonte: Autor

O Quadro 8 elenca as barreiras práticas da forma que foram inseridas no
questionário, pois buscou-se apresentá-las com detalhes e de forma clara para que os
respondentes tivessem uma melhor compreensão das mesmas, a fim de minimizar ao máximo
as dúvidas que pudessem surgir. Na segunda coluna do quadro, consta a legenda (abreviação)
para leitura do Gráfico 1.
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Quadro 8 - Barreiras práticas para a convergência da contabilidade pública no Brasil
Barreiras práticas (opções de respostas)

Legenda

Resistência cultural devida ao alto grau de burocracia nos órgãos públicos.
Resistência à mudança por parte dos agentes envolvidos e ausência de incentivos para a
mudança.
A valorização excessiva do orçamento público em detrimento da gestão patrimonial.
Falta de qualificação e capacitação dos servidores da área contábil.
Falta de compromisso político (da alta administração e do legislativo).
Falta de consistência interna entre os órgãos em relação às práticas e procedimentos
adotados.
Falta de comunicação adequada sobre o processo de reforma contábil.
Falta de tecnologia da informação (software e hardware) compatível com as necessidades
atuais.
Ausência de pressões da sociedade por informações contábeis claras e objetivas.
Excesso de normas e legislações conflitantes para o setor contábil.
Escassez de recursos financeiros.
Custo elevado para implementação das mudanças e adaptação do Novo SIAFI.
Falta de normas e práticas contábeis consistentes com o contexto do setor público.
Fonte: Autor

Res.Cult
Res.Mud
Orc.Pub
Qual.Cap
Comp.Pol
Cons.Int
Fal.Com
Tec.Inf
Pres.Soc
Exc.nor
Esc.Rec
Cus.Ele
Fal.Norm

Em relação às barreiras conceituais, os servidores das universidades federais
brasileiras que responderam esta pesquisa indicaram que a “dificuldade de identificação e
avaliação dos ativos” e “a falta de cobrança por resultados e metas” são as principais barreiras
conceituais para a adoção das normas internacionais de contabilidade pública. Já a
“ambiguidade em torno dos princípios contábeis” e a “elevada taxa de inflação” foram as
barreiras conceituais menos indicadas pelos respondentes, como demonstra o Gráfico 2.
Na primeira coluna do Quadro 9, estão apresentadas as barreiras conceituais e na
segunda coluna a legenda para leitura do Gráfico 2.

Gráfico 2 - Principais barreiras conceituais para a convergência da contabilidade pública no Brasil
Porcentagem de respondentes

78,0%
56,1%

14,6%

Iden.Aval

Res.Met

Dist.Ent

12,2%

Princ.Cont

Barreiras conceituais

Fonte: Autor

4,9%
Tax.Infla
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Quadro 9 - Barreiras conceituais para a convergência da contabilidade pública no Brasil
Barreiras conceituais (Opções de Resposta)
Dificuldade de identificação e avaliação dos ativos físicos existentes.
Falta de cobrança por resultado e cumprimento de metas.
Dificuldade de distinção entre as entidades a serem reportadas (limites difusos sobre
a responsabilidade das entidades).
Ambiguidade em torno de alguns dos princípios da Contabilidade e normas contábeis.
Elevadas taxas de inflação, que dificultam a avaliação de ativos.
Fonte: Autor

Legenda
Iden.Aval
Res.Met
Dist.Ent
Princ.Cont
Tax.Infla

Diante dessas respostas, pode-se concluir que, para os respondentes, as principais
barreiras de transição para o processo de implantação das normas internacionais de
contabilidade pública no Brasil são: “resistência cultural”, “resistência à mudança”,
“supervalorização do orçamento público”, “identificar e avaliar ativos” e “a falta de cobrança
por resultados e metas”.
De acordo com as respostas obtidas, 90,5% acreditam que a harmonização contábil
aos padrões internacionais exige uma mudança no perfil do servidor que atua na contabilidade
pública, conforme demonstra a Tabela 9.

Tabela 9 - A adoção das normas internacionais exige mudança de perfil dos servidores que atuam na
contabilidade pública
Opções de resposta
Percentual
Contagem
90,5%
38
Sim.
4,8%
2
Não.
4,8%
2
Não sei.
Total de resposta
42
Questão ignorada
6
Fonte: Autor

Dentre as características essenciais para o novo perfil do servidor atuante na área
contábil, 37 (97,4%) dos 38 respondentes indicaram a “motivação para aprender”. A
característica com menor percentual de indicação foi o “conhecimento da atividade fim da
instituição”, apontada por 16 respondentes (42,1%).
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Tabela 10 - Características essenciais para o novo perfil do servidor atuante da área contábil
Opções de resposta
Motivação para aprender.
Conhecimento multidisciplinar.
Proatividade para tomar decisões.
Abertura para novas ideias.
Conhecimento da atividade fim da instituição.
Habilidade para se comunicar com as demais áreas do
órgão.

Percentual

Contagem

97,4%
63,2%
55,3%
63,2%
42,1%

37
24
21
24
16

57,9%

22

Total de resposta
Questão ignorada

38
10

Fonte: Autor

4.4 Qualidade do processo de convergência

Este bloco do questionário dedicou-se a verificar a percepção dos respondentes
quanto à qualidade de algumas ações necessárias ao processo de convergência. Para isso,
optou-se por realizar o teste não-paramétrico de Wicoxon-Mann-Whitney. Esse teste é usado
para testar se dois grupos independentes foram extraídos da mesma população. É um dos
testes não-paramétricos mais poderosos (SIEGEL E CASTELLAN JR., 2006). Com essa
técnica é possível “comparar o centro de localização das duas amostras, como forma de
detectar diferenças entre as duas populações correspondentes” (PESTANA E GAGEIRO, p.
446, 2008).
As duas amostras utilizadas para este teste foram extraídas do banco de dados obtido
por esta pesquisa, sendo a amostra 1 os respondentes que são os responsáveis principais pela
emissão dos demonstrativos contábeis (Grupo 1) e a amostra 2 os respondentes que podem até
colaborar com a elaboração dos relatórios, porém, não são os responsáveis diretos por esta
atividade (Grupo 2). Optou-se por analisar as respostas dos servidores responsáveis pelos
relatórios contábeis versus os servidores que não respondem pela elaboração dos
demonstrativos porque o nível de conhecimento, motivação e envolvimento, bem como o grau
de participação nos eventos de treinamento, podem ser diferentes em função de o respondente
ser ou não o responsável principal pelos relatórios contábeis, o que pode levar a divergências
de percepção em relação às mudanças.
A hipótese nula testada pelo teste Mann-Whitney pressupõe que há igualdade da
distribuição amostral com a mesma tendência central para as duas amostras analisadas. O
nível de significância adotado para se considerar diferenças estatisticamente significativas
para os dois grupos foi de p < 0,025, ou seja, p = 0,05/2 (Grupo 1 vs. Grupo 2).
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Por meio do teste, verificou-se a tendência dos respondentes quanto à qualidade do
processo de convergência contábil nos seguintes aspectos:
1 - Programas de capacitação dos servidores que atuam na contabilidade pública
2 - Processo de implementação do Novo SIAFI
3 - Evidenciação e transparência dos relatórios contábeis do governo federal brasileiro
4 - Aceitação e a adaptação às mudanças pelos servidores públicos responsáveis pela
contabilidade e atividades afins
5 – Qualidade geral do processo de implantação das normas internacionais no Brasil.
Para cada item, os respondentes indicaram uma nota em escala Likert com cinco
classificações: 1-“Péssima”, 2-“Ruim”, 3-“Mediana”, 4-“Boa” e 5-“Excelente”.
O Teste de Normalidade foi feito para todos os quesitos avaliados a fim de verificar o
grau de concordância entre os dados, onde a hipótese nula (H0) corresponde à distribuição
normal da amostra. Foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) e de Shapiro-Wilk (SW). Em todos os casos verificou-se a rejeição da H0, pois tanto K-S e o S-W apresentaram
valores de significância (Sig.) abaixo de 0,05.
Para todos os itens avaliados, foram obtidas respostas de 40 servidores, sendo 17 de
integrantes do Grupo 1 (contadores responsáveis por emitir os demonstrativos contábeis) e 23
integram o Grupo 2 (servidores que podem até colaborar com a elaboração dos relatórios,
porém, não são os responsáveis diretos por esta atividade), conforme a Tabela 11.

Tabela 11 - Resumo dos respondentes que avaliaram a qualidade dos programas de capacitação
Resumo de processamento do caso
Casos
Válido

Demonstrativo

Ausente

Total

Qualidade Grupo 1

N
17

Porcentagem
100,0%

N
0

Porcentagem
0,0%

N
17

Porcentagem
100,0%

Grupo 2

23

100,0%

0

0,0%

23

100,0%

Fonte: Autor

4.4.1

Análise da qualidade dos programas de capacitação

Inicialmente foi feita uma análise descritiva dos dados. Observa-se na Tabela 12 que
a avaliação da qualidade dos programas de capacitação é mais positiva para o grupo de
servidores que não responde pelas Demonstrações Contábeis, do que para o grupo que é o
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responsável pelos relatórios. Isso é perceptível comparando as medidas de localização:
verifica-se que, para o Grupo 2, a nota média atribuída é de 2,65 (em uma escala de notas de 1
a 5) e mediana de 3,0; já para o Grupo 1 a nota média foi de 2,53 e mediana de 2,0. Ambos os
grupos apresentaram uma distribuição assimétrica positiva.
Vale ressaltar que as linhas cujos totais são acima de 1 correspondem a servidores
que indicaram a mesma classificação de qualidade para os programas de capacitação. A
qualidade dos programas de qualificação recebeu avaliação “Péssima” por alguns
respondentes dos dois grupos analisados. Houve maior concentração nos intervalos de
avaliação “Ruim” e “Mediana”. A classificação “Ruim” obteve o maior número de respostas,
com 45%, e a “Mediana”, com 35%.

Tabela 12 - Comparação da análise descritiva para a qualidade dos programas de capacitação entre os grupos
Descritivos

Qualidade

Demonstrativo
Grupo 1

Grupo 2

Média
95% Intervalo de Confiança para Média Limite inferior
Limite superior
5% da média aparada
Mediana
Variância
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo
Intervalo
Intervalo interquartil
Assimetria
Curtose
Média
95% Intervalo de Confiança para Média Limite inferior
Limite superior
5% da média aparada
Mediana
Variância
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo
Intervalo
Intervalo interquartil
Assimetria
Curtose

Estatística
2,53
2,12
2,94
2,53
2,00
,640
,800
1
4
3
1
,308
-,152
2,65
2,29
3,01
2,66
3,00
,692
,832
1
4
3
1
,246
-,638

Erro Padrão
,194

,550
1,063
,173

,481
,935

Fonte: Autor

Os boxplots (vide Gráfico 3) sugerem que as distribuições têm igual forma, porém,
mesmo assim, podem diferir eventualmente na tendência central.
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Gráfico 3 - Comparação do boxplot. Grupo 1 vs. Grupo 2

Fonte: Autor

Conforme a Tabela 13, o teste de Mann-Whitney com p = 0,659 mostra que, embora
na avaliação da qualidade dos programas de capacitação tenham sido observados valores mais
elevados para o Grupo 2 do que para o Grupo 1, a diferença não é estatisticamente
significativa, pois esses valores indicam que há igualdade na distribuição amostral sem
diferença em tendência central. Ou seja, não há diferença significativa entre as percepções dos
responsáveis versus dos não responsáveis pelas Demonstrações Contábeis: ambos os tipos de
respondentes avaliam a qualidade dos programas de capacitação como “Mediana” ou “Ruim”.
Tabela 13 - Teste de Mann-Whitney para a qualidade de programas de capacitação. Grupo 1 vs. Grupo 2
Estatísticas de testea
Qualidade
U de Mann-Whitney

180,500

Wilcoxon W

333,500

Z
Significância Sig. (2 extremidades)
Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)]

-,442
,659
,685b

Sig exata (2 extremidades)

,704

Sig exata (1 extremidade)

,367

Probabilidade de ponto

,070

a. Variável de Agrupamento: Demonstrativo
b. Não corrigido para vínculos.

Fonte: Autor
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4.4.2

Análise da qualidade do processo de implementação do Novo

SIAFI
De acordo com as medidas de localização evidenciadas na Tabela 14, observou-se
uma igualdade na mediana, sendo 3,0, o que indica uma avaliação da qualidade como
“Mediana” para os dois grupos. As médias calculadas indicaram valores bem próximos, em
que o Grupo 1 apresentou uma nota média de 2,76 e o Grupo 2 com 3,13, uma diferença
apenas de 0,37.

Tabela 14 - Comparação da análise descritiva para a qualidade de implementação do Novo SIAFI entre os
grupos
Descritivos
Demonstrativo
Grupo 1

95% Intervalo de Confiança para Média

Qualidade

Estatística

Média

2,76
Limite inferior

2,42

Limite superior

3,11

5% da média aparada

2,79

Mediana

3,00

Variância

,441

Desvio Padrão

,664

Mínimo

1

Máximo

4

Intervalo

3

Intervalo interquartil

1

Assimetria
Curtose
Grupo 2

Média
95% Intervalo de Confiança para Média

Fonte: Autor

,550

2,467

1,063

3,13

,158

Limite inferior

2,80

Limite superior

3,46
3,14

Mediana

3,00

Variância

,573

Desvio Padrão

,757

Mínimo

2

Máximo

4

Intervalo

2

Intervalo interquartil

1

Curtose

,161

-1,159

5% da média aparada

Assimetria

Erro Padrão

-,228

,481

-1,140

,935
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Dentre os respondentes do Grupo 1, apenas um servidor indicou nota “Péssima” ao
avaliar a qualidade da implementação do Novo SIAFI, o que não ocorreu no Grupo 2. Ambos
os grupos apresentaram distribuição assimétrica negativa, sendo o Grupo 1 com medida de 1.159, indicando a concentração dos valores na extremidade direita entre os intervalos das
notas “Péssima” e “Mediana”.
Com o teste de Mann-Whitney, constatou-se que há igualdade na distribuição
amostral, conforme valores demonstrados na Tabela 15 (p = 0,137). Ou seja, não há diferença
significativa entre as avaliações do Grupo 1 versus do Grupo 2.

Tabela 15 - Teste de Mann-Whitney para a qualidade da implementação do Novo SIAFI. Grupo 1 vs. Grupo 2
Estatísticas de testea
Qualidade
U de Mann-Whitney

146,500

Wilcoxon W

299,500

Z

-1,485

Significância Sig. (2 extremidades)
Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)]

,137
,182b

Sig exata (2 extremidades)

,101

Sig exata (1 extremidade)

,052

Probabilidade de ponto

,004

a. Variável de Agrupamento: Demonstrativo
b. Não corrigido para vínculos.

Fonte: Autor

4.4.3

Análise da qualidade da evidenciação e transparência dos relatórios

contábeis do governo federal brasileiro

A análise descritiva desse item 3, demonstrou valores idênticos para a mediana (3,0)
e diferença de 0,06 para média (3,06 para Grupo 1 e 3,0 para Grupo 2), conforme Tabela 16.
Este quesito recebeu duas notas de qualidade “Excelente”, sendo uma indicação por
grupo. Porém, as avaliações tiveram maior concentração na nota “Mediana”, com 61%.
Ambos os grupos apresentaram medidas positivas com tendência aos intervalos “Mediana” e
“Excelente”.
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Tabela 16 - Comparação da análise descritiva para a qualidade dos relatórios contábeis entre os grupos
Descritivos
Demonstrativo
Grupo 1

95% Intervalo de Confiança para Média

Qualidade

Estatística
3,06

Média
Limite inferior

2,67

Limite superior

3,44

5% da média aparada

3,01

Mediana

3,00

Variância

,559

Desvio Padrão

,748

Mínimo

2

Máximo

5

Intervalo

3

Intervalo interquartil

0

Assimetria
Curtose
Grupo 2

Média
95% Intervalo de Confiança para Média

Erro Padrão
,181

,919

,550

2,041

1,063

3,00

,169

Limite inferior

2,65

Limite superior

3,35

5% da média aparada

2,95

Mediana

3,00

Variância

,600

Desvio Padrão

,775

Mínimo

2

Máximo

5

Intervalo

3

Intervalo interquartil

1

Assimetria

,713

,501

Curtose

,994

,972

Fonte: Autor

O teste de Mann-Whitney evidenciou que há igualdade na distribuição amostral entre
os grupos estudados p = 0,802, vide Tabela 18.
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Tabela 17 - Teste de Mann-Whitney para a qualidade dos relatórios contábeis. Grupo 1 vs. Grupo 2
Estatísticas de testea
U de Mann-Whitney
Wilcoxon W
Z

Qualidade
178,500
331,500
-,510

Significância Sig. (2 extremidades)
Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)]

,610
,645b

Sig exata (2 extremidades)

,603

Sig exata (1 extremidade)

,316

Probabilidade de ponto

,010

a. Variável de Agrupamento: Demonstrativo
b. Não corrigido para vínculos.

Fonte: Autor

Os resultados mostram que não foi constatada diferença estatisticamente significativa
na avaliação da qualidade da evidenciação e transparência dos relatórios contábeis do governo
federal entre o grupo formado pelos contadores que respondem pela elaboração e publicação
dos demonstrativos contábeis da unidade e o outro grupo dos que até podem contribuir na
elaboração dos relatórios, mas não são os responsáveis diretos pela sua elaboração.

4.4.4

Análise do grau de aceitação e de adaptação às mudanças

Os respondentes avaliaram, também, a aceitação e a adaptação dos servidores
públicos às mudanças exigidas pela harmonização contábil promovida pelas NBCASP. Para
a análise descritiva foram obtidos valores de mediana iguais para os dois grupos (3,0) e média
de 3,06 para Grupo 1 e 3,22 para Grupo 2. Esses e outros indicadores de estatística descritiva
estão apresentados na Tabela 19.
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Tabela 18 - Comparação da análise descritiva para a qualidade da aceitação e adaptação à mudança entre os
grupos
Descritivos
Demonstrativo
Grupo 1

Estatística

Média
95% Intervalo de Confiança para Média

3,06
Limite inferior

2,72

Limite superior

3,40

5% da média aparada

3,07

Mediana

3,00

Variância

,434

Desvio Padrão

,659

Mínimo

2

Máximo

4

Intervalo

2

Qualidade

Intervalo interquartil

Grupo 2

Erro Padrão
,160

1

Assimetria

-,057

,550

Curtose

-,314

1,063

3,22

,108

Média
95% Intervalo de Confiança para Média

Limite inferior

2,99

Limite superior

3,44

5% da média aparada

3,23

Mediana

3,00

Variância

,269

Desvio Padrão

,518

Mínimo

2

Máximo

4

Intervalo

2

Intervalo interquartil

1

Assimetria

,324

,481

Curtose

,250

,935

Fonte: Autor

Os dois grupos apresentaram intervalos das avaliações entre “Ruim” e “Boa”; não
foram registradas nem as notas “Péssima” e nem “Excelente”, conforme demonstra o mínimo
e o máximo de cada grupo. Porém, a moda das avaliações foi “Mediana” para a aceitação e
adaptação dos servidores às mudanças da contabilidade pública. Embora o Grupo 1 tenha
apresentado uma distribuição bem próxima da simétrica (-0,057), o Grupo 2 apontou valores
de distribuição assimétrica positiva, o que demonstra a tendência às classificações “Mediana”
e “Boa”.
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O teste de Mann-Whitney apresentou valores de U = 171,500, Z = -0,780 e
significância (p) de 0,436 para os dois grupos analisados. Isso confirma que não há diferença
na distribuição amostral sem distinção na tendência central das classificações.

Tabela 19 - Teste de Mann-Whitney para a qualidade da aceitação e adaptação às mudanças Grupo 1 vs. Grupo 2
Estatísticas de testea
Qualidade
U de Mann-Whitney

171,500

Wilcoxon W

324,500

Z

-,780

Significância Sig. (2 extremidades)
Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)]

,436
,516b

Sig exata (2 extremidades)

,554

Sig exata (1 extremidade)

,278

Probabilidade de ponto

,050

a. Variável de Agrupamento: Demonstrativo
b. Não corrigido para vínculos.

Fonte: Autor

4.4.5

Análise da qualidade geral do processo de implantação das normas

internacionais no Brasil

Este quesito solicitava ao respondente que, no geral, indicasse uma nota para o
conjunto de ações do governo federal brasileiro que visa à convergência contábil às normas
internacionais de contabilidade para todo o setor público.
De acordo com a análise descritiva deste item, constatou-se que a média para o
Grupo 1 é de 3,12 e mediana 3,0. As avaliações ficaram concentradas entre os intervalos
“Ruim” e “Boa”, não sendo recebidas notas “Péssima” e nem “Excelente”. O Grupo 2 obteve
comportamento similar com média de 3,09 e mediana 3,0, indicando a classificação
“Mediana” como tendência central. Da mesma forma que os servidores responsáveis pela
elaboração dos demonstrativos contábeis, o Grupo 2 não avaliou o processo de convergência
com notas “Péssima” nem “Excelente”.
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Tabela 20 - Comparação da análise descritiva para a qualidade do processo de convergência contábil no Brasil
entre os grupos
Descritivos
Demonstrativo
Grupo 1

Estatística

Média
95% Intervalo de Confiança para Média

3,12
Limite inferior

2,81

Limite superior

3,43

5% da média aparada

3,13

Mediana

3,00

Variância

,360

Desvio Padrão

,600

Mínimo

2

Máximo

4

Intervalo

2

Qualidade

Intervalo interquartil

,146

1

Assimetria

Grupo 2

Erro Padrão

-,020

,550

Curtose

,235

1,063

Média

3,09

,107

95% Intervalo de Confiança para Média Limite inferior

2,86

Limite superior

3,31

5% da média aparada

3,10

Mediana

3,00

Variância

,265

Desvio Padrão

,515

Mínimo

2

Máximo

4

Intervalo

2

Intervalo interquartil

0

Assimetria
Curtose

,170

,481

1,290

,935

Fonte: Autor

Para o teste de Mann-Whitney os dois grupos apresentam comportamento uniforme
ao avaliar a qualidade do processo geral da implementação das normas internacionais de
contabilidade no Brasil, conforme demonstra a Tabela 22, com o valor de 0,838 de
significância para dois grupos, ou seja, a tendência dos dois grupos é avaliar o processo de
convergência como razoável ou mediano.
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Tabela 21 - Teste de Mann-Whitney para a qualidade do processo de convergência contábil no Brasil. Grupo 1
vs. Grupo 2
Estatísticas de testea
Qualidade
U de Mann-Whitney

189,500

Wilcoxon W

465,500

Z
Significância Sig. (2 extremidades)
Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)]

-,204
,838
,871b

Sig exata (2 extremidades)

,894

Sig exata (1 extremidade)

,440

Probabilidade de ponto

,102

a. Variável de Agrupamento: Demonstrativo
b. Não corrigido para vínculos.

Fonte: Autor

Considerando as respostas dos dois grupos, foi possível observar que a maior parte
dos respondentes apontou para uma qualidade “Mediana” quanto às ações necessárias à
convergência expostas acima. Dentre todos os quesitos avaliados, apenas o item que trata da
evidenciação e transparência dos demonstrativos contábeis recebeu nota “Excelente”;
entretanto, em apenas duas respostas. A nota “Péssima” foi indicada por três respondentes,
sendo constatadas duas respostas para a qualidade dos programas de capacitação e uma para a
qualidade da implantação do Novo SIAFI.
Diante disso, podemos inferir que os servidores que responderam a esta pesquisa,
independente de serem os responsáveis ou não pela elaboração dos relatórios contábeis,
tendem a avaliar as ações para a convergência como razoáveis (mediana) ou ruins.

4.5 Participação em eventos e contribuições dos respondentes

Após a avaliação da qualidade dos itens tratados na seção anterior, os respondentes
indicaram, dentre um rol de opções, os eventos de capacitação e treinamento realizados pela
STN dos quais participaram nos últimos cinco anos. Esses eventos tiveram a finalidade de
atualizar, capacitar e treinar os servidores envolvidos no processo de implantação das
NBCASP. Conforme as informações colhidas, os eventos com maior participação dos
respondentes foram “Encontro de encerramento do exercício”, com 68,3%, e “Semana de
Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas”, com 63,4%; a
participação dos respondentes nos demais eventos está apresentada na Tabela 23.
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Tabela 22 - Eventos de capacitação e treinamento que os respondentes das universidades federais brasileiras
participaram por região
Opções de resposta
Encontro de encerramento do
exercício.
Semana de Administração
Orçamentária, Financeira e de
Contratações.
Cursos Web - vídeo aulas
ministrados pelo STN.
Curso de Multiplicadores.
Seminário Brasileiro de
Contabilidade Aplicada ao Setor
Público.
Seminário de Custos e qualidade
do Gasto Público.
Alinhamento Técnico e
Pedagógico em Contabilidade
Aplicada ao Setor Público.
Não participei de nenhum evento
de capacitação e treinamento.
Outro (especifique)

%
Geral
68,3%

Geral

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

6

Centrooeste
2

28

5

7

63,4%

26

8

5

4

1

8

34,1%

14

3

3

4

0

4

26,8%
22,0%

11

1

3

2

2

3

9

2

2

3

1

1

17,1%

7

0

0

4

1

2

4,9%

2

0

1

0

1

0

7,3%

3

1

0

2

0

0

12,2%

5

0

2

0

0

3

20

23

25

8

29

Total por região
Fonte: Autor (41 respostas e 7 questões ignoradas)

8

Dos 41 que responderam a esta questão, 1 (um) contador, com mais de 5 anos de
serviço público, lotado no Sudeste participou de 6 (seis) dos 7 (sete) eventos listados. O único
evento realizado pela STN do qual este servidor não participou foi o “Alinhamento Técnico e
Pedagógico em Contabilidade Aplicada ao Setor Público”.
Dentre os respondentes que indicaram “outros” eventos de capacitação e
treinamento, um servidor relatou que “Em nossa instituição contratamos treinamento externo
para capacitação do pessoal envolvido”. Isso demonstra que a universidade federal em que
este servidor atua buscou outras formas de qualificação dos servidores da área contábil a fim
de contribuir com a implantação das novas normas de contabilidade pública.
Por fim, foi solicitado a cada respondente que, a partir da sua experiência, deixasse
uma contribuição ou sugestão que pudesse colaborar na superação das barreiras encontradas
no processo de implantação das NBCASP. Ao todo 28 servidores atenderam à solicitação,
conforme demonstra o Quadro 10.
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Quadro 10 - Contribuições dos respondentes para superar as barreiras no processo de implantação das NBCASP
Número Respostas
1
2
3

Promoção de capacitação/avaliação contínua por parte da STN.
Conscientizar a alta administração (nos casos das IFES).
Edição de normas que esclareçam melhor os procedimentos para registros contábeis por
competência, bem como a sistematização dos conhecimentos contábeis.

4

Motivar os profissionais de contabilidade com novas ferramentas de analise e de consulta
provocadas pelos agentes normatizadores.
5
Seminários regionais, e fóruns permanentes para aprimoramento dos conteúdos.
6
Atualização dos manuais de procedimentos, pois várias inconsistências geradas na implantação
ainda sem solução.
7
Valorização do profissional da área contábil
8
Seminários que detalhem os conceitos e a aplicação das NBCASP na administração pública.
9
Entender a necessidade e querer as mudanças em relação às NBCASP.
10
Abertura para novos conhecimentos.
11
Conhecer o assunto; toda a administração visualizar a importância e equipe comprometida.
12
Demonstrar à gestão a importância da informação contábil.
13
Investimento em capacitação e uma forma de valorizar a importância da contabilidade nas
organizações públicas, por exemplo, a criação de uma carreira de contabilidade desvinculada da
administração e vinculada a STN, como acontece com a AGU e os procuradores.
14
Uma sugestão seria uma política de capacitação prática aplicada ao servidor que atua na área.
15
Plano de carreira do contador publico federal.
16
Implantação de cursos para capacitação de professores.
17
Maior engajamento da divulgação e cobrança das normas pelos órgãos competentes.
18
Informar, motivar e capacitar.
19
Valorização Profissional.
20
No órgão onde trabalho, a carência por servidores que se identifique com o MCASP é muito
grande. Por isso, penso que a contratação de pessoas aptas e capacitadas para exercer a
contabilidade pública é muito importante. Para que isso aconteça o reconhecimento financeiro é
fundamental. Não teremos uma boa contabilidade pública se o Estado não reconhecer a
importância do contador em todo esse processo.
21
Diminuição da burocracia.
22
Maior investimento na qualificação dos servidores e também melhor remuneração para os
servidores que trabalham na contabilidade. Maior reconhecimento por parte do governo para com
os profissionais da contabilidade pública.
23
Promoção de cursos e seminários que possam melhorar o entendimento a respeito das rotinas de
implantação das NBCASP.
24
A contabilidade não é executada apenas por contadores. A capacitação deveria ser realizada de
forma a contemplar todos os envolvidos na execução.
25
O governo deve investir de forma mais direta na capacitação dos servidores.
26
Sem a compreensão das mudanças e o envolvimento dos gestores no processo, a implantação de
qualquer mudança é inviável.
27
Orientação no sentido da importância no novo NBCASP.
28
O processo de implantação deveria ser obrigatório. O governo federal tem que disponibilizar
ferramentas para a execução dos trabalhos para a implantação.
Fonte: Dados obtidos pelo autor

De acordo com as respostas dos servidores, a maioria relatou que ainda são
necessários investimentos na qualificação dos contabilistas e dos demais servidores que
exercem suas funções na área contábil. Diversos comentários ressaltam a importância da
valorização e motivação do profissional da contabilidade, como também, o envolvimento e
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comprometimento da gestão no processo de implantação da nova contabilidade pública. Podese inferir que o conjunto dessas ações pode contribuir com a implantação das NBCASP, como
demonstrado na Figura 4.

Figura 4 - Fatores que contribuem para a implantação das NBCASP

Qualificação

Valorização

Motivação

Implantação
das NBCASP

Fonte: Autor

Envolvimento da
gestão
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, um dos principais objetivos é identificar as barreiras no processo de
convergência às normas internacionais de contabilidade do setor público no Brasil,
especificamente nas universidades federais. Devido ao processo ainda estar em curso, decidiuse por levantar informações qualitativas junto aos servidores integrantes do FONDCF ou seus
indicados, com foco em respondentes contabilistas com atuação na área contábil e envolvidos
na implantação das NBCASP em sua unidade de trabalho.
De acordo com o referencial teórico exposto no capítulo 2, foram definidos os fatores
ou aspectos favoráveis ao surgimento de barreiras para o processo de harmonização contábil
no setor público que podem ser fatores de: contexto, comportamental, conteúdo e capacidade.
A falta ou deficiência desses fatores podem colaborar com o surgimento de barreiras para uma
contabilidade pública harmonizada com as normas internacionais. Essas barreiras podem ser
práticas ou conceituais, a depender das suas características.
As barreiras, identificadas na literatura, foram apresentadas aos respondentes, os
quais elencaram as que mais se apresentam no cotidiano da sua organização. Dentre as
barreiras práticas, a pesquisa constatou que as mais relevantes no processo de convergência
são: a cultura de gestão burocrática (fator de contexto), a resistência à mudança (fator
comportamental), a supervalorização do orçamento público (fator de conteúdo) e a falta de
qualificação e capacitação dos servidores (fator de capacidade). Em relação às barreiras
conceituais, a pesquisa identificou como principais: a dificuldade de identificação e avaliação
dos ativos (fator de capacidade) e a falta de cobrança por resultados e metas (fator
comportamental).
Com base nos dados obtidos, observou-se que todas as barreiras tanto práticas quanto
conceituais foram indicadas pelos respondentes. Isso demonstra o alto grau de dificuldades
que o processo de implantação das NBCASP tem enfrentado nas universidades federais
brasileiras.
A pesquisa constatou, ainda, que, de acordo com a maioria dos respondentes, a
qualidade das ações do governo federal que visam a implantação das NBCASP, no que diz
respeito à evidenciação e transparência dos demonstrativos contábeis e implantação do Novo
SIAFI tem sido mediana. Indicaram, também, a mesma nota de qualidade para a adaptação e
aceitação dos servidores às mudanças exigidas pela nova contabilidade. Entretanto, para a
qualidade dos programas de capacitação, a maioria classificou como ruins as ações de
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qualificação do governo federal. No geral, tanto os respondentes que elaboram e publicam os
relatórios contábeis quanto os demais avaliaram o processo de convergência como mediano.
Ressalta-se que 90,48% acreditam que as mudanças exigem um novo perfil dos
servidores da contabilidade pública e a principal característica indicada pelos respondentes é a
motivação para aprender e o conhecimento multidisciplinar.

De acordo com a grande

maioria, o Brasil poderá obter benefícios, tais como: facilidade de compreensão e
interpretação das informações contábeis brasileiras por outros países; aumento da
confiabilidade nos demonstrativos; melhora da comparabilidade dos relatórios entre os entes
públicos e um melhor controle do patrimônio público.
De acordo com os questionados, os principais fatores que podem contribuir com a
implantação das NBCASP são a qualificação, valorização e motivação dos servidores que
atuam na área contábil, como também, o envolvimento e comprometimento da gestão.
Apesar do esforço em coletar respostas de pelo menos um contabilista de cada uma
das 63 universidades federais, o número alcançado foi de 48 respondentes, representando 27
instituições federais de ensino superior (43% das IFES). Apesar do razoável índice de
respostas, é importante ressaltar ao leitor um cuidado na generalização dos resultados, uma
vez que, por mais que a amostra tenha sido coletada de diversas universidades, a opinião dos
respondentes desta pesquisa pode não refletir adequadamente a opinião dos demais contadores
e outros profissionais envolvidos no processo da harmonização contábil nas demais
universidades e no setor público como um todo.
Futuros trabalhos podem aprofundar a análise das barreiras consideradas mais
relevantes, abrangendo não apenas as universidades federais, mas todos os órgãos públicos.
Conforme o processo de implantação das NBCASP evolui, desenvolve-se um grande volume
de informações e dados que podem ser pesquisados. Com a mudança do plano de contas para
o PCASP e a publicação dos demonstrativos contábeis, será possível verificar se as
universidades federais brasileiras estão aderindo às mudanças e atendendo as novas normas de
contabilidade, investigar de que forma os servidores da área contábil têm lidado com as
subjetividades trazidas pelas novas normas e, também, estudar se a cultura de gestão
burocrática e a supervalorização do orçamento público realmente trarão dificuldades para a
implantação da nova contabilidade aplicada ao setor público.
Também será importante estudar o progresso dos contabilistas nesta nova fase; as
novas competências necessárias para o bom desenvolvimento das suas atividades; se há ou
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houve valorização profissional e se o profissional contábil tem alcançado posições de
destaque nas organizações públicas.
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APÊNDICE 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) colega!
Convido-o (a) a participar da pesquisa “BARREIRAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO
DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR
PÚBLICO – NBCASP: UMA ANÁLISE NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
BRASILEIRAS”, de minha responsabilidade. Meu nome é Juliana Mateusa M. Cruz e sou
aluna do curso de mestrado profissional em Gestão de Políticas e Organizações Públicas da
Universidade Federal de São Paulo. O objetivo desta pesquisa é identificar as barreiras que as
universidades federais brasileiras têm enfrentado no processo de convergência da
contabilidade pública às normas internacionais.
Você receberá todos os esclarecimentos que se fizerem necessários e os dados provenientes de
sua participação na pesquisa ficarão sob minha guarda. A coleta de dados necessários à
pesquisa será realizada por meio de um questionário e será aplicado por meio do site
eletrônico Survey Monkey. Espera-se que esta pesquisa contribua para o processo de
internacionalização e harmonização contábil das entidades públicas investigadas. Sua
participação é voluntária; porém, de extrema importância para essa pesquisa.
Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode me contatar através dos
telefones (11) 96111-7721 (OI) ou (11) 94369-6888 (VIVO), ou ainda pelo e-mail
jujumateusa@yahoo.com.br ou juliana.mateusa@unifesp.br. Os resultados da pesquisa serão
enviados aos participantes que tiverem informado o endereço de e-mail para envio. O
resultado desta pesquisa poderá ser publicado posteriormente na comunidade científica.
Este projeto foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de São Paulo (CEP-UNIFESP).
Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará comigo, que sou responsável pela
pesquisa, e a outra ficará com você.

______________________________

_______________________________

Assinatura do (a) participante

Juliana Mateusa M. Cruz
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APÊNDICE 2

QUESTIONÁRIO

1- Perfil do respondente
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2 – Percepção (positiva ou negativa) dos servidores sobre a mudança
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3 – Barreiras de transição
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4 – Processo de convergência
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APÊNDICE 3

Relação das universidades federais brasileiras

Norte
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Universidade Federal de Roraima (UFRR)
Universidade Federal do Acre (UFAC)
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)

Nordeste
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Universidade Federal da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Universidade Federal da Região do Cariri (UFCA)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)
Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

Sudeste
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)
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Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ)
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Universidade Federal do ABC (UFABC)
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Centro-oeste
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)
Universidade de Brasília (UNB)
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Sul
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS)
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

