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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar, sob a ótica da Teoria Crítica, o processo de 

mudança nos sistemas de Contabilidade em uma organização pública local. O processo 

de pesquisa foi conduzido mediante um estudo de caso longitudinal, em um governo 

municipal no Brasil, que passou por um processo de mudança em sua contabilidade no 

decorrer dos últimos dez anos. Segundo as informações coletadas durante o processo de 

pesquisa, dependendo da fonte da informação, o processo de mudança na contabilidade 

do governo local objeto do estudo teve origem em pressões, que promoveram a alteração 

do órgão denominado “auditoria interna” para “controladoria”, sendo detectadas as 

pressões legais, de origem externa e políticas, de origem interna, para esta mudança. O 

município em questão possui aproximadamente 500.000 habitantes e 9.000 servidores 

públicos, sendo que os resultados podem contribuir para o entendimento de como se 

processa a mudança em estruturas ligadas à área de contabilidade. O foco da mudança foi 

direcionado para o campo técnico, não sendo diagnosticado um processo de análise a 

respeito dos possíveis ganhos sociais e até mesmo de eficácia que a mudança provocaria, 

tendo os gestores responsáveis pela mudança uma atuação restrita pelas pressões externas 

do governo federal e estadual. Como principal contribuição, a pesquisa apresenta uma 

análise do processo de mudança da Contabilidade na área pública, utilizando-se de 

fundamentos da Teoria Crítica, como base de um estudo de natureza longitudinal, 

usualmente não aplicados à área contábil. 

 

Palavras-chave: Processo de Mudança; Teoria Crítica; Governo Local. 

 

Área temática do evento: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor 

(CPT). 

 

1. INTRODUÇÃO 

  No Brasil, a administração pública tem sido objeto, nas últimas décadas, de 

profundas transformações, especialmente no que diz respeito ao processo de gestão. 

Constatou-se, nos últimos vinte anos, que o processo de gestão pública tem se apresentado 
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como insuficiente (Helden et al., 2010), o que provocou uma reação por parte dos 

gestores. Em relação à área contábil, considera-se que, por ser uma área eminentemente 

prática, também estaria sujeita às mudanças, pois seus métodos  auxiliam os gestores no 

planejamento e controle da organização (Malmi & Granlund, 2009).  

 Paralelamente a esse movimento de transformações, ocorreu um movimento 

específico, pesquisado internacionalmente e conhecido como Nova Gestão Pública 

(NGP) (Hood, 1991, 1995), que teve como objetivo proporcionar às organizações 

públicas um processo de revisão de seus procedimentos e estruturas, com o propósito de 

atingir níveis mais elevados de economia, eficiência e eficácia (Arnaboldi et al., 2010). 

Entretanto, estas mudanças não deveriam se ater somente aos fatores econômicos, mas 

também deveriam ser abordadas questões sociais, pois a principal função do Governo é 

promover uma gestão que tenha como objetivo final a melhora da sociedade como um 

todo. Neste contexto, considerando-se o impacto que o setor público pode ter nas demais 

empresas, em especial nos países em desenvolvimento, a área de estudos organizacionais 

tem dedicado relativamente pouca atenção para os limites, sistemas de organização 

interna, crescimento e desempenho (financeiro ou não-financeiro) das organizações não 

participantes do mercado (Hillman, Keim & Schuler, 2004), tais como as organizações 

sem fins lucrativos e as organizações governamentais. O estudo de Tikk (2010), por 

exemplo, ao analisar a mudança do sistema contábil público da Estônia, conclui que a 

adoção de métodos mais modernos, adequados à nova realidade do serviço público, 

permite ao gestor analisar os números de forma mais verdadeira e justa. Entretanto, por 

se tratar de um estudo de natureza descritiva e, de certa forma, prescritiva, não considera 

outros fatores, quer sejam de natureza institucional ou cultural, bem como não realiza 

uma dos aspectos sociais, no processo de mudança contábil. 

  Essa carência de estudos, aliada à demanda crescente de informações por parte de 

toda a sociedade a respeito de como se realiza a aplicação de recursos públicos, 

especialmente quando aliados aos fatores políticos que envolvem as decisões na esfera 

governamental, representa um fator motivador para a realização deste estudo. 

Considerando-se que as informações fornecidas pela Contabilidade têm um importante 

papel nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, o surgimento de novas estruturas 

contábeis pode provocar o início de um processo de mudança, seja na busca de processos 

mais eficazes e eficientes, seja em virtude de pressões externas ou, ainda, sob a 

perspectiva de melhora do processo de gestão, tendo em vista uma maior transparência a 

respeito da forma pela qual os recursos são arrecadados e gastos pelo poder público.  

 Estudos como o de Bogt e Helden (2000) analisam o processo de mudança nos 

governos alemão e holandês, buscando investigar as diferenças entre o previsto na teoria 

e prática contábil, apurando que a falta de treinamento de funcionários e a falta de 

comprometimento do top management prejudicam a eficácia do processo de mudança. 

Jones e Mellet (2007), por sua vez, realizaram um estudo abrangente, sobre as 

determinantes históricas do processo de mudança contábil nos serviços de saúde do Reino 

Unido, investigando a natureza da contabilidade e o processo de mudança institucional, 

bem como visualizando o papel da ação individual e identificando o papel das agências 

externas no processo de mudança contábil.  

 Considerando-se a importância das organizações públicas no contexto social, 

emergiu a seguinte questão de pesquisa: como ocorreu o processo de mudança na 

estrutura dos sistemas de contabilidade em uma organização pública local, sob a ótica das 

correntes teóricas críticas? Por meio das respostas a serem obtidas durante esta pesquisa, 

tem-se como objetivo explorar, sob a ótica da Teoria Crítica, o processo de mudança na 

estrutura e nos sistemas de contabilidade em uma organização pública local, identificando 
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os fatores que provocaram a mudança, bem como o estágio atual da mudança, após o 

período de dez anos do início do processo de mudança. 

  

2. A TEORIA CRÍTICA, O PROCESSO DE MUDANÇA E AS INSTITUIÇÕES 

GOVERNAMENTAIS  

 Em um ambiente de mudança organizacional constante, no qual a Contabilidade 

está inserida, no decorrer do tempo surgiram abordagens teóricas para o estudo do 

fenômeno da mudança em contabilidade. As oportunidades de pesquisa em contabilidade, 

com a utilização de teorias organizacionais, foi encorajada (Colville,  1981; Covaleski et 

al., 1996), com o objetivo de elucidar a complexidade organizacional e verificar as 

implicações do comportamento de mudança para a contabilidade. De acordo com Colville 

(1981, p. 13), a recomendação para realizar uma abordagem qualitativa, que analise, entre 

outras, a área comportamental em contabilidade, justifica-se pela possibilidade de se 

poder explicar um comportamento real associado com o processo da contabilidade, ao 

contrário das formulações teóricas abstratas previstas em alguns modelos conceituais. 

Covaleski et al. (1996) consideram que as perspectivas tradicionais, baseadas nos 

conceitos da economia neo-clássica, utilizadas para o estudo da contabilidade, não mais 

respondiam a questões que tratavam dos aspectos de natureza social nas organizações. 

Esses autores realizaram, então, um estudo sobre a utilização e influência de teorias 

organizacionais na pesquisa em contabilidade, como a Teoria da Contingência, a Teoria 

Crítica e a Teoria Institucional. Segundo Shields (1997), dentre as abordagens qualitativas 

utilizadas para pesquisa na área contábil, novas teorias foram introduzidas na literatura 

de negócios, sendo que enquanto foram realizadas diversas pesquisas utilizando a Teoria 

da Contingência e a Teoria Institucional, a Teoria Crítica, sob determinados aspectos, 

ainda se encontra com um grau de utilização menor do que as demais correntes teóricas, 

que compõem o mainstream. 

A partir do estudo inicial apresentado por Laughlin (1987), no qual foi realizada 

a apresentação de um modelo para análise do processo de mudança em sistemas 

contábeis, com a utilização da teoria da comunicação de Habermas, com enfoque 

notadamente ligado à denominada Teoria Crítica, surgiram oportunidades de realização 

de estudos com a utilização desta corrente teórica, como posteriormente confirmou Power 

(2013), ocupando o espaço existente entre a teoria social e a prática contábil, sendo esta 

última com ênfase em pesquisas com utilização da teoria positiva. 

A teoria sociológica aplicada no âmbito organizacional teve como um dos seus 

precursores Giddens (1976), que com sua análise sobre as novas regras do método 

sociológico promoveu um avanço nos estudos organizacionais, permitindo o surgimento 

de várias correntes teóricas, como a Teoria Institucional, em especial a Nova Sociologia 

Institucional, com os estudos de DiMaggio e Powell (1983, 1991), Meyer and Rowan 

(1977, 1992) e Scott e Meyer (1991). Na área organizacional, destes estudos iniciais 

derivaram os estudos com foco nos processos de mudança, tais como os de Barley e 

Tolbert (1997) e, especificamente, na área contábil, o trabalho de Burns e Scapens (2000).   

Por sua vez, a prática contábil e os seus efeitos diretos e indiretos no mercado de 

capitais tem sido objeto de amplos trabalhos de pesquisa, em especial com a utilização da 

denominada teoria positiva da contabilidade, a partir dos estudos de Ball e Brown (1968) 

e posteriormente de Watts e Zimmerman (1986, 1990). Nestes estudos, adota-se a teoria 

neo-clássica, onde é adotada como pressuposto a racionalidade dos indivíduos no 

processo de tomada de decisão, não se considerando aspectos de natureza social ou 

sociológica. 
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No campo da aplicação das correntes sociológicas na área contábil, recentemente 

surgiram estudos utilizando a Teoria Crítica como fonte teórica para a realização de seus 

estudos. Considerando-se que há uma certa heterogeneidade na aplicação dos conceitos 

da teoria crítica, em especial dos estudos habermasianos, no campo contábil, há uma 

tendência em classificá-los por intermédio de uma técnica também subjetiva. 

Considerando-se esta questão, Davis (2007, p. 5) classificou os estudos habermasianos 

em três principais categorias, com os seguintes trabalhos representativos de cada uma das 

categorias: a)legitimação de crise (Llewelin 2003; Rahaman, Lawrence and Roper, 

2004; Watkins and Arrington, 2005; Dillard and Yuthas, 2006; b) teoria da ação 

comunicativa (Arringtong and Puxty, 1991; Broadbent , Laughlin and Read, 1991; Chua 

and Degeling, 1993; Wright, 1994; Broadbent and Laughlin, 1998; Lawrence, 1999; 

Broadbent, Jacbos and Laughlin, 2001; Dillard, 2002; Lawrence and Sharma, 2002; 

Yuthas, Rogers and Dillard, 2002; Dillard and Yuthas, 2006); e c) regulação contábil 

(Power and Laughlin, 1996). Neste estudo, trataremos com especial atenção os aspectos 

ligados à teoria da ação comunicativa, aplicada a um processo de mudança em 

contabilidade.  

Desta forma, na busca por ocupar o espaço existente entre a prática de caráter 

positivista e a teoria social, surgiu a possibilidade de realização de estudos sobre o 

processo de mudança em contabilidade, com a utilização dos fundamentos da Teoria 

Crítica, em especial adotando-se os pressupostos de Habermas, a partir dos estudos de  

Laughlin (1987). Neste contexto, no qual é realizada a aplicação da teoria da ação 

comunicativa, a linguagem não é vista apenas como um texto completo e construído, mas 

como um conjunto de frases que podem ter finalidades distintas. Para que se possa 

descobrir o “real” sentido da mudança, e os fatores que a produzem, torna-se necessário 

analisar o processo de evolução social, que promoverá o esclarecimento e a emancipação 

dos atores envolvidos, por intermédio da separação entre duas perspectivas: a primeira, 

que representa as organizações como um sistema tangível, no qual operam as normas e 

regras formais; e o segundo, no qual estão as raízes históricas de cada indivíduo e a sua 

subjetividade, com seus sentimentos e vivências na organização (Life-world of the 

organization)(Laughlin, 1987). No centro destas duas perspectivas, onde a subjetividade 

humana opera, situam-se os mecanismos de governo da organização, que buscam a 

efetividade das ações propostas. 

Considerando-se as proposições de Laughlin (1987) para a pesquisa e análisedo 

processo de mudança em organizações, procurou-se realizar a aplicação destas 

proposições, com a aplicação do método descrito na seção 3, sendo que os achados e 

discussões a respeito da análise do processo de mudança em contabilidade em uma 

instituição governamental, com a utilização da teoria crítica, encontram-se na quarta 

seção. 

 

3. MÉTODOS DE PESQUISA 
  O processo de pesquisa foi desenvolvido mediante a utilização da técnica do 

estudo de caso, com utilização dos pressupostos da teoria crítica. A instituição pública 

escolhida para a realização do estudo de caso foi a Prefeitura Municipal de Londrina, 

situada no Estado do Paraná – Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a cidade de Londrina possui aproximadamente 515.000 habitantes, 

sendo que a Prefeitura contava, em Janeiro de 2014, com 8645 empregados. Desse total, 

fazem parte da Controladoria Municipal vinte e seis servidores, que ocupam o cargo de 

Contadores, auxiliados por quatro estagiários. 
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 Com o objetivo de realizar um estudo de caso que pudesse abranger o processo de 

mudança em toda a sua extensão, foram adotadas como técnicas de coleta de dados a 

análise documental e a realização de entrevistas. A análise documental abrangeu os 

documentos oficiais que contivessem informações sobre a estrutura do setor de Auditoria 

Interna (denominação anterior da Controladoria) e da própria Controladoria, bem como 

os decretos e leis que promoveram, oficialmente, a implementação do órgão com o nome 

Controladoria Municipal. Por intermédio desta fase inicial, o pesquisador transitou da 

fase de quase-ignorância para o estágio de formulação teoremas críticos. 

  Na sequência, foram realizadas entrevistas com os três controllers da prefeitura, 

que ocuparam os postos-chave na administração municipal no período de 2005 a 2014. 

No período, a Controladoria possuiu quatro controllers, sendo que não foi possível a 

realização da entrevista com apenas um deles, que exerceu a função no período de 

Setembro de 2007 a Dezembro de 2009. Dessa forma, o estudo pode ser caracterizado 

como longitudinal, uma vez que, de um total de dez anos, abrangeu o período de oito anos 

relativos ao processo de mudança, iniciando com a implementação da Controladoria 

Municipal, no ano de 2005, até a sua efetivação como área auxiliar do processo de gestão 

da administração municipal, nos dias atuais.  

  As entrevistas foram conduzidas visando analisar, sob o enfoque dos pressupostos 

propostos por Laughlin (1987), as características do processo de mudança ocorrido, com 

o objetivo de verificar o processo de evolução social pelo qual os sistemas contábeis no 

órgão governamental em análise estiveram sujeitos. As entrevistas foram realizadas 

durante os meses de Junho a Agosto de 2014, sendo que cada entrevista teve a duração 

aproximada de uma hora, com transcrição das respostas e análise de conteúdo das 

mesmas, buscando-se relacionar as respostas obtidas com as proposições teóricas.  

 O primeiro grupo de questões, constantes do quadro 1, teve como objetivo apurar 

aspectos históricos do processo de mudança. Como todos os ex-controladores 

acompanharam este processo, seja na função de controller, seja em outras funções na área 

de Controladoria, as questões foram aplicadas a todos, sem distinção.Conforme Laughlin 

(1987, p.489) para que se tenha conhecimento das raízes sociais, deve-se investigar as 

raízes históricas por trás dos fatores que promoveram as mudanças.  

 
Quadro 1 – Questões relativas à análise histórica da implantação do novo sistema contábil 

Questões Objetivo  

1) Como surgiu a necessidade da implementação da 

Controladora Municipal? Como foi estruturado 

processo histórico que motivou a mudança da 

Auditoria Interna para a Controladoria? 

- Verificar os antecedentes do processo 

de mudança 

2) A partir de quando ocorreu a constituição da 

Controladoria? Qual o principal fator motivador 

para a criação da área de Controladoria? 

- Analisar os fatores que motivaram o 

processo de mudança 

  

 Após a determinação dos fatores históricos e culturais, como se trata da análise de 

um processo de mudança, procurou-se delinear as diferenças existentes entre o modelo 

anterior, cujo foco era a Auditoria Interna, para o modelo atual, que possui o nome e 

características mais amplas ligadas à área de controladoria. Este segundo grupo de 

questões estão elencadas no quadro 2.  
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Quadro 2 – Aspectos comparativos do modelo anterior x modelo atual 

3) Quais são as principais áreas técnicas de atuação 

da Controladoria? 

- Verificar as áreas técnicas de 

atuação da controladoria 

efetivamente em funcionamento 

4) O que a Controladoria possui de diferenças em 

relação à Auditoria Interna? 

- Estabelecer as diferenças 

existentes entre o modelo anterior e 

o modelo atual de gestão contábil, 

na visão dos controladores. 

  

            No terceiro e último grupo de questões, que estão descritas no quadro 3, procurou-

se investigar o estágio no qual se encontrava a controladoria. De forma complementar, 

foram realizados questionamentos subjacentes a respeito da existência de resistência e 

sobre as atividades típicas de controladoria, que estavam sendo executadas.  
  

Quadro 3 – Estágio de implementação e atividades desenvolvidas pela controladoria 

5) A Controladoria executa o controle a respeito 

da eficácia e eficiência no controle das receitas 

e despesas públicas? 

- Analisar a relação existente entre as 

informações geradas pela 

controladoria e fatores como eficácia 

e eficiência no processo de gestão. 

6) Houve resistência na implementação da 

Controladoria Municipal? Se sim, por quais 

setores? 

- Verificar a existência de resistências 

ao processo de implementação do 

novo modelo de controladoria. 

7) O senhor considera que as funções da 

controladoria estão incorporadas na rotina da 

administração municipal como um todo? 

- Analisar se as rotinas da 

controladoria estão incorporadas na 

administração pública municipal. 

 

  As entrevistas foram realizadas entre os meses de Maio e Julho de 2014, sendo 

que após a transcrição das mesmas, foram realizadas as análises e discussões, 

apresentadas na próxima seção desta pesquisa. 

  

4. ACHADOS E DISCUSSÕES 
 Usualmente, as ações dos governos locais apresentam mais ligação com as 

pessoas, tendo em vista o grau de relacionamento deste nível governamental com a 

comunidade, em comparação aos governos estaduais e federais. Considerando-se essa 

proximidade, a exigência de transparência na gestão dos recursos públicos tende a ser 

maior. No caso da Prefeitura do Município de Londrina, a situação na qual se encontra o 

município é ainda mais delicada. Dos últimos quatro prefeitos eleitos, dois foram 

cassados em virtude de processos políticos, que ocorreram devido a indícios de desvio de 

recursos públicos. Esta particularidade faz com que a Controladoria Municipal, órgão que 

tem como uma de suas funções principais o processo de accountability, tenha sua 

visibilidade potencializada. No Brasil, os gestores e agentes públicos não estão 

familiarizados com a divulgação de dados relativos aos gastos realizados, bem como com 

outros fatores ligados à transparência das informações financeiras públicas, que deveriam 

ser disponibilizadas à sociedade.  

 O processo de mudança nos sistemas contábeis de todas as esferas de governo teve 

início em função das disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000 (conhecida como 

Lei de Responsabilidade Fiscal) e das disposições legais posteriores,  que tornou 

obrigatória a adoção de controles mais efetivos sobre as receitas e despesas públicas, 

sendo que um dos reflexos da obrigação legal a cumprir foi a substituição da denominada 

“Auditoria Interna”, órgão previsto anteriormente em lei, com funções apenas ligadas às 

atividades de controle interno, pela Controladoria. Como o processo na área pública, via 

de regra, ocorre em períodos de tempo mais longos do que na iniciativa privada, 

considerou-se o período de dez anos, compreendido entre o início formal do órgão 
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denominado “controladoria municipal” e a data da pesquisa como sendo suficiente para 

análise do processo de mudança implementado. 

 Considerando-se que este processo de mudança e todas as ações posteriores foram 

adotados tendo por iniciativa uma imposição legal, e que a decisão pelo início do processo 

teve um lapso temporal de aproximadamente três anos, verifica-se uma certa resistência 

dos gestores públicos na implementação do departamento “controladoria”, sob o aspecto 

formal. Desta forma, pode-se perceber que a evolução dos sistemas contábeis públicos 

não ocorreu em virtude de questões técnicas, mas com base em questões históricas e 

sociais, que afetaram a decisão política de se criar a controladoria municipal. Estas forças 

informais afetaram o início do processo de conversão da auditoria interna em 

controladoria, mas não motivaram, a princípio, a sua implementação.   

 Após a análise das  normas legais que instituíram a Controladoria Municipal (Lei 

nº 9698, de 29 de Dezembro de 2004 e Decreto nº 375, de 29 de Março de 2012, que se 

constitui no Regimento Interno da Controladoria) apurou-se que a controladoria é 

constituída de cinco diretorias: Diretoria Revisora de Contas, Diretoria Municipal de 

Auditoria, Diretoria de Informações Municipais, Diretoria de Contabilidade e Diretoria 

de Custos. Considerando-se a estrutura existente anteriormente ao ano de 2004, ou seja, 

quando da existência da Auditoria Interna, percebeu-se uma grande mudança estrutural, 

pois anteriormente, segundo a Lei nº 8834 de 2002, que estabelecia as atividades da 

Auditoria Interna, concedia-se a este órgão apenas as tarefas relativas à prestação de 

contas junto aos Tribunais de Contas do Estado e da União, responsabilidade pelo 

controle interno, bem como a realização de auditorias internas, seja de caráter preventivo 

ou mediante denúncias ou suspeitas. Essa mudança paradigmática, na qual ampliou-se o 

foco de atuação do controle interno, deveria trazer diversos benefícios à sociedade, tendo 

em vista os objetivos propostos. Por outro lado, ao se analisar criticamente a estrutura da 

“nova” controladoria, não há previsão de algumas atividades comumente ligadas à 

Controladoria, como o controle patrimonial ou atividades ligadas ao orçamento, sendo 

que em relação a este último realiza-se apenas ao acompanhamento da execução 

orçamentária. 

 Considerando-se que a Controladoria Municipal em Londrina, após o processo de 

implementação legal, ao qual deixou de utilizar a nomenclatura “auditoria interna” e 

passou a adotar o termo “controladoria”, ampliando a sua atuação, buscou-se no processo 

de pesquisa, após a fase inicial de análise legal e documental, a verificação de como se 

deu o processo de mudança junto aos controladores, que seriam os responsáveis pela área 

de Controladoria, a partir do ano de 2005. Para cumprir esta etapa da pesquisa, foram 

conduzidas entrevistas com três controladores do período, totalizando uma cobertura de 

oito anos. 

  O primeiro controlador, responsável pela implementação efetiva da Controladoria 

Municipal, foi o primeiro entrevistado. De acordo com as declarações fornecidas, nos 

primeiros meses de implementação não ocorreram mudanças substanciais, especialmente 

pela inexistência de servidores públicos para assumir as funções determinadas em lei. Um 

ponto a ser destacado relativamente ao processo de implementação diz respeito ao fator 

motivador da mudança. Na expressão de linguagem utilizada pelo entrevistado, as 

motivações para que se transformasse o antigo setor de Auditoria Interna em 

Controladoria tiveram como principal fator a intenção de mudança, por parte do Prefeito 

da época e dos servidores públicos de carreira, que atuavam na Auditoria. Neste contexto, 

o processo de mudança foi visto como uma evolução da Auditoria para a Controladoria, 

não havendo destaque para as forças impositivas da legislação. Destaca-se o fato de que 

o primeiro controlador possuía fortes laços políticos com o prefeito da época, o que pode 
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provocar uma valorização dos aspectos políticos e subjetivos, em detrimento de questões 

de natureza técnica ou imposição legal.  

 As principais dificuldades elencadas pelo primeiro controlador, em relação ao 

processo de mudança, dizem respeito à falta de pessoal para a execução de todas as 

atividades, sendo que todas as funções eram exercidas de acordo com os procedimentos 

normativos determinados pelo Tribunal de Contas Estadual (TCE), ou seja, um 

departamento externo à administração municipal. Como ocorriam diversas alterações nos 

atos normativos e nos sistemas desenvolvidos pelo TCE, havia grande dificuldade para 

adaptação aos novos modelos determinados externamente.  

 Por sua vez, para o segundo gestor entrevistado, que exerceu as atividades de 

controlador municipal no período de 2010 a 2011, a principal motivação sobre o início 

do processo de implementação da controladoria foi a imposição da legislação, 

especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, citada anteriormente. O segundo 

controlador, com perfil profissional alinhado à área técnica, deixou claro, em suas 

declarações, que não havia, a princípio, qualquer outro fator além da exigência legal. O 

discurso utilizado pelo segundo controlador, a respeito dos antecedentes históricos difere 

totalmente do primeiro controlador. À época da transição, o segundo controlador era 

funcionário de carreira da prefeitura, exercendo a diretoria de contabilidade.  

  Em virtude das exigências previstas em lei, aliadas às cobranças da sociedade por 

uma maior prestação de contas, o número de servidores municipais que se encontravam 

à disposição da controladoria, que no início eram apenas seis servidores, teve seu número 

elevado para vinte e seis servidores, o que permitiu uma maior efetividade nas atividades 

desenvolvidas e a ampliação do escopo de atuação, com apoio político do prefeito 

municipal. 

 Constatou-se que, nesse segundo período analisado, o processo de implementação 

caminhou para incorporação do discurso de que a controladoria deveria ter independência 

em relação aos demais gestores, inclusive em relação ao prefeito, à quem era subordinada. 

Dessa forma, o ex-controlador considera que, embora haja avanços a serem alcançados, 

a controladoria municipal se encontra como um órgão consolidado. 

 Durante o processo de entrevista com o segundo ex-controlador, obteve-se 

evidências de que os principais motivos de aceitação das atividades da controladoria, com 

a aquisição de status, teve como fonte os órgãos de controle de externo, aliada aos 

trabalhos executados com independência, que resultaram, inclusive, em processos que 

culminaram com a prisão de determinadas pessoas. Neste ponto, foi destacada a 

resistência de alguns setores da administração municipal às atividades de controle 

exercidas, visando a maior eficácia e eficiência no controle das receitas e despesas 

públicas. 

 Não foi possível encontrar consenso a respeito dos fatores que motivaram o 

processo de mudança. Para o primeiro controlador, o motivo principal foi evolução e 

vontade política, sendo que para o segundo controlador, a imposição legal e de órgãos de 

controle externo prevaleceu.  O terceiro controlador, por sua vez, apontou como fatores 

motivacionais as duas razões (política e legal), o que demonstra um ponto de vista 

diversificado em relação a como a mudança foi conduzida.  

 Como departamento de controle na administração municipal, destaca-se a 

inexistência de controle patrimonial centralizado, o que usualmente é uma função 

responsabilidade da controladoria na esfera privada. Esta falta de controle sobre a forma 

como os recursos públicos são aplicados provoca, em grande parte dos países em 

desenvolvimento, uma falta de credibilidade dos gestores públicos. Como exemplo desta 

falta de controle, temos o relato de um ex-controlador, que descreveu a seguinte situação: 
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“uma vez, a prefeitura quis comprar um certo terreno, e contatou uma pessoa, 

e a pessoa disse que não poderia vender o terreno, pois o terreno havia sido 

vendido para a prefeitura há vinte anos atrás. Eu acho que mais de 90% dos 

órgãos públicos não tem esse setor estruturado, é algo que não foi dado 

atenção.” 

 

  Diferentemente da iniciativa privada, na qual o controle e proteção de ativos figura 

como uma das principais atividades da área de controladoria, não há essa atividade em 

funcionamento, na administração pública municipal. Questões de ordem política, social 

e até mesmo técnicas podem se sobressair em relação à questões básicas de controle, 

fazendo com que, por mais que se invistam recursos e haja intenção de se melhorar o 

processo de gestão, esta melhora não é alcançada, em virtude da falta da aplicação de 

conceitos básicos, como o controle de ativos.  

 Coincidindo-se com os resultados apurados por Lapsley e Pallot (2000), em 

nenhum momento foram encontrados indícios de ganhos de eficácia ou eficiência em 

virtude do processo de mudança implementado. Apurou-se, no decorrer desta pesquisa, 

que durante os dez anos posteriores à implementação da Controladoria, em substituição 

à auditoria interna, foram inseridas novas funções, com um acréscimo no número de 

funcionários, mas a grande maioria das atividades inseridas diz respeito a funções de 

natureza operacional, com pequenos acréscimos em aspectos de natureza gerencial, que 

não permitem afirmar a efetiva ocorrência de um processo de mudança conceitual, com 

impactos nos hábitos e rotinas da organização. 

 O estudo de caso realizado sugere a existência de outros fatores e condições, como 

por exemplo, o poder da imposição legislativa sobre a esfera pública, bem como a 

existência de órgãos de controle externos que impõem determinados controles, sem o 

devido questionamento a respeito de possíveis ganhos como eficácia ou eficiência no 

processo de gestão. Em diversos momentos, foi constatada a inexistência de um processo 

de discussão a respeito de como o processo de mudança deveria ser conduzido, sendo a 

mudança imposta por forças políticas, legais e normativas.  

  Considerando-se a teoria habermasiana e suas implicações, as opções estratégicas 

para que se possa formular uma mudança por intermédio de um processo de validação 

das ações dos atores envolvidos, seja socialmente, seja tecnicamente, torna-se reduzido, 

em virtude das pressões externas que são exercidas e da resistência presente nas raízes 

históricas da administração pública brasileira. Ressalte-se, como limitação do processo 

de coleta de dados, que as informações foram obtidas somente dos elementos-chave no 

processo de mudança, ou seja, os controllers, não tendo sido questionados os demais 

funcionários da controladoria.    

  

5. CONCLUSÕES 

 O presente trabalho analisou o processo de mudança na contabilidade gerencial de 

um governo local, sob a ótica da Teoria Crítica. Pode-se verificar que, diferentemente do 

que prevê a literatura sobre processo de mudança, no governo local analisado as 

mudanças foram impostas pela legislação e pelos órgãos superiores, não havendo espaços 

para discussão, negociação ou planejamento de longo prazo a respeito de como essa 

mudança seria processada. O foco da mudança foi direcionado para o campo técnico, não 

sendo diagnosticado um processo de análise a respeito dos possíveis ganhos sociais e até 

mesmo de eficácia que a mudança provocaria, tendo os gestores uma atuação restrita pelas 

pressões externas do governo federal e estadual.  
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 Embora com uma aplicação restrita do modelo proposto por Laughlin (1987), 

constatou-se que não foi possível, considerando-se a visão dos controllers, a 

implementação de algumas ações durante o processo de mudança, uma vez que o discurso 

dominante, de atendimento às pressões externas, suplantou a existência de discussões a 

respeito de alternativas que poderiam ser viáveis para este setor.  

 De forma suplementar, destaca-se as contribuições da referida pesquisa, no 

sentido de realizar um estudo de como se deu o processo de mudança em contabilidade 

na área pública, que ocorreu, conforme demonstrado nesta pesquisa, de forma impositiva, 

não havendo espaço para questionamentos. O estudo também foi realizado na esfera 

municipal, sob o enfoque da Teoria Crítica, abordagem usualmente não utilizada para 

análise dos processos de mudança em contabilidade. 
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