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RESUMO 

A literatura mostra que a teoria institucional pode ser abarcada por diversas perspectivas, 

sendo, assim, objeto de estudos por diferentes áreas da ciência, e que tem sido útil para 

compreender a regulação contábil e as decisões acerca da adoção das normas internacionais. 

Embora se observe com mais frequência a sua aplicação em pesquisas na área de 

contabilidade gerencial, verificam-se alguns estudos relacionando a contabilidade pública e as 

instituições. Buscando compreender o interesse nos pesquisadores no tema, a presente 

pesquisa tem como objetivo analisar a produção acadêmica em contabilidade aplicada ao 

Setor Público sob a ótica da teoria institucional, identificando objetivos, justificativas, foco e 

perspectivas utilizados na produção desses estudos. Para o levantamento dos dados, foi 

realizada consulta no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) a partir de pesquisa avançada dos termos ―Institutional Theory‖ e 

―Public Accounting‖, entre os meses de novembro e dezembro de 2015, considerando todos 

os trabalhos já publicados pelo portal. De acordo com os achados, as pesquisas exploraram 

mais a questão do isomorfismo e das estratégias de implantação das mudanças das práticas 

contábeis no Setor Público. Ainda, conclui-se que há campo fértil para as publicações de 

contabilidade pública sob a ótica da teoria institucional, tendo em vista que no cenário atual 

de convergência aos padrões contábeis internacionais a abordagem institucional pode 

contribuir para o esclarecimento das razões que levam ao sucesso ou insucesso de sua adoção 

no âmbito do Setor Público, considerando os contextos singulares dos Governos de cada país. 

 
Palavras-chave: Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Teoria Institucional; Processo de 

Convergência. 

 

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

 

1 INTRODUÇÃO 

A teoria institucional é uma teoria que pode ser abarcada por diversas perspectivas, 

sendo, assim, objeto de estudo por diferentes áreas da ciência. Conforme apontam Machado-

da-Silva e Gonçalves (1999, p. 221), essa teoria sofre influências de corpos teóricos oriundos 

principalmente da ciência política, econômica e da sociologia. 
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Para  a hin e  endonça (    , p    -25) a perspectiva institucional pode ser vista 

 omo uma a ordagem sim  li o-interpretativa da realidade organizacional, trazendo 

contribuições para as pesquisas organizacionais devido ao fato dos estudos ―seguirem uma 

ênfase sociológica, introduzindo variáveis como valores compartilhados, busca de 

legitimidade e isomorfismo, na análise sobre as relações entre organizações, e entre 

organizações e o am iente ‖. Os autores apontam também que, segundo Greenwood e Hinings 

(1996), a perspectiva sociológica oferecida pela referida teoria é uma das mais robustas na 

teoria organizacional.  

Na visão de Carvalho, Vieira e Silva (2012, p. 475), a teoria institucional pode 

oferecer compreensões úteis para fenômenos sociais, podendo ser explorada em diferentes 

vertentes: a política, a econômica e a sociológica. Dessa forma, tem sido utilizada na busca da 

compreensão acerca do funcionamento e mudanças das instituições. 

Miller (2005, p. 266) destaca uma visão da contabilidade como prática de ordem social 

e institucional, capaz de influenciar indivíduos, organizações e a sociedade como um todo. 

Dessa maneira, ressalta que a contabilidade não se limita a uma prática técnica e não se 

restringe à evidenciação de fatos e atos, consistindo em uma prática social.  

Nesse sentido, como a contabilidade molda-se pelo seu contexto institucional, tanto no 

que se refere à sua forma quanto à sua função, que são determinadas pelo ambiente 

organizacional, da mesma forma influencia este ambiente.  Assim, a teoria institucional 

tornou-se uma escolha popular nos estudos da área contábil, que buscam compreender porque 

e como contabilidade torna-se o que é (Moll, Burns & Major, 2006). 

Neto e Colauto (2010, p. 63) afirmam que a abordagem sociológica tem chamado a 

atenção dos pesquisadores na área contábil brasileira, e, apesar de estudos sobre o tema ainda 

serem incipientes, eles apresentaram um aumento ao longo do triênio de 2006-2008.  

De acordo com a literatura, no âmbito da ciência contábil a teoria institucional tem 

sido utilizada principalmente em pesquisas gerenciais, mas pode ser aplicada em outras áreas, 

como a societária, a ambiental e a social. Tem sido útil para compreender a regulação 

contábil, os padrões de contabilidade internacional, assim como as decisões acerca da adoção 

de normas internacionais (Soeiro, 2015, p. 19).  

Para Niyama (2009, p. 15-16), a  onta ilidade,  onsiderada  omo linguagem ―dos 

neg  ios‖, passou a servir de instrumento de pro esso de is rio em nível internacional, 

especialmente no cenário atual de instrumentos globalizados. Entretanto, devido às 

peculiaridades de cada país, as práticas adotadas são diferentes. Nesse sentido, a fim de 

proporcionar a compreensão dessa linguagem e sua comparabilidade, observou-se a 

necessidade de se buscar critérios contábeis harmônicos, ou seja, a harmonização contábil 

internacional. É nesse cenário que alguns estudos trazem que as normas e políticas contábeis 

são produtos sociais, e, dessa forma, sofrem influência do ambiente institucional (Hopwood & 

Miller, 1994, p. 1). 

No âmbito do Setor Público, estudos voltados para a teoria institucional ainda são 

recentes, com destaque para as pesquisas sobre as forças e pressões externas capazes de 

ocasionar mudanças na contabilidade local. Sendo o isomorfismo a principal explicação sobre 

os fatores que influenciam a contabilidade de outros países (Soeiro, 2015, p. 48). 

Buscando compreender o interesse nos pesquisadores no tema, a presente pesquisa tem 

como objetivo analisar a produção acadêmica em contabilidade aplicada ao Setor Público sob 

a ótica da teoria institucional, identificando objetivos, justificativas, foco e perspectivas 

utilizados na produção desses estudos.  

Para o levantamento dos dados, foi realizada consulta no portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a partir de pesquisa 



 
 

 

avançada dos termos ―Institutional Theory‖ e ―Public Accounting‖, entre os meses de 

novembro e dezembro de 2015, considerando todos os trabalhos já publicados pelo portal. 

Além desta introdução, o presente artigo está estruturado em mais quatro seções. Na 

segunda seção apresentam-se aspectos relevantes da teoria institucional e da contabilidade 

pública; na terceira, descreve-se a metodologia utilizada na condução desta pesquisa; na 

quarta, expõe-se a análise das pesquisas em contabilidade pública sob o enfoque da teoria 

institucional. Por fim, a quinta seção apresenta as considerações finais e sugestões para 

pesquisas futuras, seguidas das referências utilizadas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Teoria Institucional 

De acordo com Burns e Scapens (2000), a teoria das instituições pode ser 

compreendida através de diferentes enfoques: Velha Economia Institucional (OIE – Old 

Institutional Economics), Nova Economia Institucional (NIE – New Institutional Economics) 

e Novo Institucionalismo Sociológico (NIS - New Institutional Sociology).  

De forma geral, segundo a ótica OIE, a instituição passa a ser o principal objeto de 

análise em detrimento do comportamento racional e maximizador dos indivíduos, conforme 

a eito pela teoria neo lássi a  Nesse enfoque, a instituição pode ser entendida  omo ―uma 

forma de pensamento ou ação de algo prevalecente e permanente, a qual está incorporada nos 

há itos de um grupo ou nos  ostumes de um povo ‖ (Hamilton, 1932, p. 84). Salienta-se, 

particularmente na velha economia institucional, a importância do poder e política, 

aprendizagem e inovação (tecnológica) para moldar processos ao longo do tempo (Moll et al., 

2006, p. 185). 

Na Nova Economia Institucional (NIE), busca-se explicar a existência e o surgimento 

de algumas instituições e a inexistência ou o desaparecimento de outras. Há um abandono do 

pressuposto neoclássico da maximização da utilidade pelos indivíduos, mas não há um 

rompimento completo com a teoria econômica neoclássica. Na abordagem da NIE, as 

instituições existem essencialmente enquanto seus benefícios excederem os custos envolvidos 

na sua criação e manutenção (Moll et al., 2006, p. 186). North (1990, p. 3) afirma que 

―instituições são as regras do jogo em uma so iedade, ou mais formalmente, são os 

 onstrangimentos que moldam a interação humana  on e ida pelos seres humanos‖   

Já na perspectiva da denominada nova sociologia institucional (NIS), há uma 

suposição de que estruturas e procedimentos intraorganizacionais, aí inclusa a contabilidade, 

são influenciadas em grande parte por fatores externos, em vez de meramente objetivos 

relacionados à minimização de custos (Moll et al., 2006, p. 186). 

Na visão de Scott (2010, p. 69), embora as ideias dos pesquisadores econômicos, 

políticos e sociológicos possam ser combinadas no intuito de se obter um único, complexo e 

integrado modelo de uma instituição, é mais útil reconhecer os diferentes pressupostos e 

ênfase que acompanham os modelos que atualmente orientam a investigação para estes 

fenômenos.  

Entretanto, essas ideias possuem em comum o interesse nas instituições e nas 

mudanças institucionais (Guerreiro, Frezatti & Pereira, 2005, p. 5). Segundo o pesquisador, 

ambos, o velho e o novo institucionalismo, apresentam ceticismo perante o pressuposto de 

ator racional, e, assim, nas análises, passa-se a focar na relação das organizações com o seu 

ambiente, ampliando, contudo os limites desse. Conforme aponta Peci (2006, p. 3), talvez a 

maior diferença entre essas escolas consista na influência do construtivismo social, que é 

adotado como perspectiva oficial no novo institucionalismo, e que a visão de realidade como 

socialmente construída é um ponto comum entre os principais proponentes 

neoinstitucionalistas.  



 
 

 

No início do neoinstitucionalismo, os pesquisadores tendiam a enfatizar as maneiras 

pelas quais os mecanismos institucionais limitavam as estruturas e atividades organizacionais, 

passando posteriormente a dar atenção também na forma como os indivíduos e as 

organizações inovam, agem estrategicamente, e contribuem para a mudança institucional 

(Scott, 2001, p.75). 

Scott (2010) aponta como um diferencial dessa teoria o reconhecimento de que as 

organizações estão imersas em um ambiente institucional e técnico, e a disponibilidade de 

recursos não é suficiente para a sobrevivência das organizações, já que também é necessária a 

legitimidade social. Machado-da-Silva e Fonseca (1996) também buscaram entender essa 

relação: 
Ambientes técnicos, ou espaços de competência na ótica econômica, da troca 

de bens ou serviços, de modo que as organizações que nele se incluem são 

avaliadas pelo processamento tecnicamente eficiente do trabalho [...]. Os 

ambientes institucionais caracterizam-se, por sua vez, pela elaboração e 

difusão de regras e procedimentos, que proporcionam às organizações 

legitimidade e suporte contextual (Machado-da-Silva & Fonseca, 1996, p. 

103-104) 

 

Segundo Zu ker (1987, p    5), a ―[   ]  onformidade organiza ional  om o am iente 

institucional simultaneamente aumenta a avaliação positiva, o fluxo de recursos e, portanto, as 

chances de sobrevivência, e reduz a efi iên ia‖  Vale destacar que essa necessidade de 

aceitação social e credibilidade, necessárias para a sobrevivência as organizações, estão 

relacionadas com o conceito de legitimidade. Para Suchman (1995, p. 574), legitimidade é 

―uma per epção generalizada ou suposição de que as ações de uma entidade são desejáveis, 

adequadas ou apropriadas dentro de um sistema construído de normas, valores, crenças e 

definições ‖  

Assim, sob a ótica da NIS, as instituições são compostas por três pilares: regulador, 

normativo e cultural-cognitivo, que conferem estabilidade e significado ao comportamento 

social, de maneira que para uma organização ser socialmente legítima, ela deve adotá-los 

(Scott, 2001, p. 58-60). Cada pilar fornece uma base para a legitimidade, ainda que de forma 

distinta. 

Conforme conceitua Scott (2001, p. 61), a estrutura reguladora está relacionada aos 

processos sociais, pelos quais regras de comportamento, que orientam condutas, são 

estabelecidas. As regras são definidas por meio de sanções, que podem estabelecidas na forma 

recompensas ou punições. Para o pesquisador, esta dimensão das instituições pressupõe 

racionalidade nas decisões dos atores, assim como a busca do interesse próprio, de maneira 

que os efeitos das instituições sobre o comportamento social ocorrem através de influência na 

consideração do custo/benefício dos indivíduos, grupos e organizações.  

A estrutura normativa das instituições revela que há ―regras que introduzem uma 

dimensão rela ionada a pres rições, avaliações e o rigações na vida so ial‖, e estas são 

materializadas em normas e valores. A presente estrutura se difere da anterior na questão da 

racionalidade instrumental, uma vez que nesta estrutura os atores possuem a tendência de 

agirem de acordo com o que é esperado deles, baseando-se no que é socialmente adequado 

para a situação (Scott, 2001, p. 54). 

O pilar cultural- ognitivo  onsiste nos ― on eitos  ompartilhados que  onstituem 

[para os atores] a natureza da realidade e as estruturas através das quais os significados são 

produzidos‖ (Scott, 2001, p. 57-61). O pesquisador esclarece que tal nível é o mais 

―profundo‖, por  asear-se em entendimentos dados como certo (taken-for-granted) e salienta 

o papel central desempenhado pela construção socialmente mediada de um quadro comum de 



 
 

 

significado (Scott, 2001, p. 58-61). Assim, tais pilares embasam a concepções de instituição 

apresentada por Scott: 
Instituições são compostas de elementos culturais-cognitivos, normativos e 

regulativos que juntamente com atividades e recursos associados 

proporcionam estabilidade e sentido ao comportamento social (Scott, 2001, 

p. 48). 
 

Assim, para Soeiro (2015, p. 15), a teoria institucional oferece possibilidades de 

compreender a regulação contábil, os padrões de contabilidade internacional e as decisões 

acerca da adoção das normas internacionais. Para Djelic e Quack (2008, p. 28), os processos 

de mudança na contabilidade podem ser entendidos como resultado complexo e combinado 

dos processos de institucionalização, desinstitucionalização e reinstitucionalização.  

 

2.2 A Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

O governo e as entidades do Setor Público arrecadam recursos primariamente com o 

intuito de prestar serviços aos cidadãos e outros destinatários, de forma que são responsáveis 

pela gestão e utilização destes. Como exemplos de serviços prestados, tem-se os de educação 

pública, segurança nacional e bem-estar. Assim, observa-se uma das particularidades da 

contabilidade aplicada ao Setor Público que a diferencia da contabilidade privada: grande 

parte da prestação dos serviços é fornecida mediante transações sem contraprestação (IFAC, 

2014, p. 13-14). 

De acordo com Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBC 

T 16.1, que trata da conceituação, o objeto e o campo de aplicação da Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a contabilidade 

pública este é uma ramo  iên ia  ontá il que apli a, no pro esso gerador de informações, os 

Prin ípios de Conta ilidade e as normas  ontá eis dire ionados ao  ontrole patrimonial de 

entidades do Setor P  li o (item 3). (CFC, 2012) 

Ainda segundo a norma, o principal objetivo da contabilidade pública é fornecer aos 

usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 

econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em 

apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas e o necessário 

suporte para a instrumentalização do controle social (item 4). (CFC, 2012). 

Jacobs (2012, p.2) relata que Perrin (1981) foi o primeiro pesquisador a apontar o 

Setor Público como uma área promissora para pesquisas contábeis, e, posteriormente, 

Broadbent e Guthrie (1992) o caracterizam como um campo fértil para estudos críticos e 

interpretativos. Broadbent e Guthrie (2008) apontam que a maior parte dos estudos técnicos 

de contabilidade pública são mais descritivos, com relativamente pouca teorização. Humphrey 

e Scapens (1996, p. 88) sugerem que estudos feitos não sejam meramente descritivos.  

Para o Conselho Federal de Contabilidade do Brasil (CFC), a institucionalização da 

contabilidade aplicada ao Setor Público perpassa todos os níveis de atuação, devendo ser 

inserida no modo de vida, no vocabulário, nas conversas, enfim, nas preocupações cotidianas, 

para um exercício pleno de cidadania (CFC, 2007, p. 13). 

Ao editar um conjunto de orientações estratégicas para o desenvolvimento da 

contabilidade pública brasileira, o CFC procura ambientar ações para a qualificação integrada 

de órgãos e entidades, nas várias fases do ciclo operacional do setor público, bem como a 

promoção de intercâmbios de experiências nacionais e internacionais de controle social, 

voltados à boa gestão dos recursos públicos e à redução da desigualdade social (CFC, 2007, p. 

13).  



 
 

 

No setor privado, o processo de harmonização teve início em 1973, com a criação do 

Internacional Accounting Standards Committee – IASC, que tinha como objetivo formular e 

publicar, de forma independente, um novo padrão de normas contábeis internacionais. Já no 

Setor Público, esse papel foi assumido pela Internacional Federation of Accountants – IFAC 

(Cruvinel & Lima, 2011, p.71)  

Na área pública, o processo de convergência aos padrões contábeis internacionais pode 

ser visto como parte de uma reforma mais ampla, conhecida como New Public Management 

(NPM). Assim, no Setor Público, na maior parte dos casos, essas reformas fazem parte desse 

processo mais amplo de modernização da gestão pública, em que há uma intenção de restrição 

e controle das despesas públicas (Benito, Brusca & Montesinos, 2007, p. 294).  

Uma das justificativas para a harmonização das normas é que estas podem 

proporcionar maior eficiência e eficácia na auditoria e análise de relatórios financeiros 

governamentais, sendo, dessa forma, uma iniciativa importante para o fortalecimento da 

transparência financeira do governo e governança (Sutcliffe, 2003, p.30). Contudo, Gomes, 

Fernandes e Carvalho (2015) argumentam que apesar de um movimento para harmonização 

das normas de contabilidade pública, pesquisas têm mostrado poucas evidências de eficiência 

na adoção do sistema de competência no Setor Público. 

Brusca e Martinez (2015, p. 2) relatam que a profundidade das reformas tem sido 

variada, e, na maioria dos casos, elas foram realizadas em todos os níveis (nacional, regional e 

local).  Assim, os pesquisadores ainda continuam com o desafio de explorar o processo de 

escolha e implementação de novas práticas contábeis em configurações particulares, 

ressaltando-se a relevância de levar em considerações também possíveis implicações dessas 

no funcionamento organizacional e social (Potter, 2005, p. 270). 

 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho consiste em uma pesquisa exploratória-descritiva, que busca analisar a 

produção acadêmica em contabilidade aplicada ao Setor Público sob a ótica da teoria 

institucional, identificando objetivos, justificativas, foco e perspectivas utilizados na produção 

desses estudos. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e realiza-se uma análise 

documental e textual. 

A abordagem qualitativa, por não se apresentar rigidamente estruturada, possibilita os 

investigadores a propor pesquisas utilizando novos enfoques. A pesquisa documental também 

tem se mostrado adequada para estudo de longos períodos, com vistas a identificar tendências 

no comportamento de fenômenos (Godoy, 1995, p. 21-22). A análise textual compreende a 

desmontagem dos textos ou processo de unitarização; o estabelecimento de relações ou 

processo de categorização; e captação do novo emergente, realizada como resultado das 

etapas anteriores, permitindo também uma visão diferente do todo (Moraes, 2003, p.191). 

Para o levantamento dos dados, foi realizada uma consulta no Portal de Periódicos 

CAPES/MEC. Em uma pesquisa avançada, utilizou-se  omo filtro os termos ―Institutional 

Theory‖ e ―Public Accounting‖, desconsiderou-se a questão temporal, isto é, foi considerado 

todos os trabalhos já publicados que constavam na base CAPES. A pesquisa teve como 

resultado 234 artigos, que reduz para 192 ao se considerar os periódicos revisados por pares. 

Entretanto, como se optou por utilizar na busca o filtro que continha as palavras em qualquer 

local do texto, nem todos os resultados apresentados demonstravam ser pesquisas que foram 

realizadas na área de contabilidade pública sob o enfoque da teoria institucional.  

Dessa forma, foi realizada outra pesquisa, utilizando os mesmos termos, mas com 

filtro para que ambos constassem no resumo do artigo. A busca resultou em apenas oito 

artigos, sendo que um deles estava mais relacionado à auditoria e, portanto, foi 

desconsiderado na análise.  



 
 

 

Assim, resultou em uma amostra total de sete artigos para a revisão da literatura. 

Foram analisados os objetivos, foco e perspectivas da teoria institucional utilizados, as 

justificativas da sua utilização e os principais achados das pesquisas realizadas. A pesquisa 

tem como limitação a realização da revisão de estudos contidos no portal da CAPES e o 

procedimento de busca, que podem não revelar todos os artigos publicados no tema. 

 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Considerando que a teoria institucional pode ser utilizada sob diferentes perspectivas –

velha economia institucional, nova economia institucional e nova sociologia institucional, 

apesar das diferenças entre elas, de maneira geral, todas as pesquisas reconhecem a 

importância das instituições. Os achados do estudo mostram que a escolha da teoria 

institucional deu-se principalmente devido à sua capacidade explicativa das mudanças em 

determinado contexto.  

Oulasvirta (2014, p. 274) justifica a utilização da teoria institucional em contabilidade 

pública por ser uma perspectiva viável para explicar as múltiplas pressões institucionais sobre 

escolhas contábeis mediante a análise de interação da influência normativa, coercitiva e 

isomorfismo mimético com outras jurisdições. Como a abordagem institucional afirma que as 

organizações estão sujeitas a influências sociais e pressões para a adoção de práticas 

consideradas adequadas, revela-se coerente para o objetivo da pesquisa. O autor revela ainda 

que um ponto forte da análise institucional é que: 
[...] ela vê culturas e regimes contábeis, como sistemas abertos com 

interfaces permeáveis e podem, assim, ser bem aplicada à interação das 

normas internacionais e as normas nacionais de contabilidade. As normas 

internacionais têm uma influência sobre regimes e práticas de contabilidade 

do Setor Público nacionais, mesmo se essas normas não são totalmente e 

formalmente aceitos em um país. As tradições e regimes, nacionais e locais, 

de contabilidade estão desenvolvendo na interseção de diferentes forças 

ligadas ao isomorfismo institucional. (Oulasvirta, 2014, p. 283) 
 

Já no estudo de Adhikari, Kuruppu e Matilal (2013, p. 213-230), a perspectiva 

neoinstitucional é escolhida por permitir uma análise da influência das instituições monetárias 

internacionais sobre a das reformas contábeis do Setor Público no Nepal e Sri Lanka. Além 

disso, auxilia identificar como as ideias de contabilidade construídas no nível administrativo 

mais elevado têm sido institucionalizadas nas configurações internas específicas destes dois 

países. 

De maneira similar, Baker e Rennie (2013, p. 32) afirmam que a referida teoria é útil 

para a compreensão do sistema de contabilidade de pós-confederação, como uma função 

conjunta do ambiente institucional associado à contabilidade nos tempos de pré-confederação 

e o papel de agentes dessas instituições.  

Yamamoto e Noguchi (2013, p. 530-531) apontam que as teorias institucionais e de 

escolhas racionais são aceitas amplamente como bases analíticas autênticas para investigar a 

adoção, a utilização e a institucionalização de novos sistemas de contabilidade. Assim, para 

explicar reformas contábeis no Setor Público, estudos recentes costumam adotar uma das duas 

principais teorias: NIS ou teoria da contabilidade positiva. Os autores adotam a primeira, 

tendo em vista que permite a compreensão da dinâmica das reformas contábeis nos governos 

locais. 

A pesquisa de Reginato, Fadda e Pavan (2010, p. 156-157) utiliza tanto a nova 

sociologia institucional como a velha economia institucional. A primeira justifica-se pelo 



 
 

 

intuito de se explicar as diferenças entre mudanças contábeis reais e formais, a partir de uma 

perspectiva externa. A segunda é utilizada com objetivo de se explorar a perspectiva interna 

de mudança organizacional, já que abordagem sugere que as explicações para a diferença 

entre as regras e rotinas podem ser encontradas nas instituições. 

Modell e Wiesel (2008, p. 278) destacam a utilidade da noção de enraizamento 

(embeddedness) institucional, comentando que o mesmo possibilita um enfoque nas 

circunstâncias em que as funções podem ser pelo menos parcialmente reconciliadas ao invés 

de assumir que elas vão, invariavelmente, serem dissociadas. Tal problema não foi analisado 

por parte considerável da literatura contábil feita na perspectiva da nova sociologia 

institucional. 

Ao explorar o uso de teorias em pesquisa contábeis no Setor Público, Jacobs (2012, p. 

5) apontou que a maior parte das pesquisas, correspondendo a 37% dos artigos examinados, 

não utilizou formalmente uma teoria, realizando essencialmente descrições de uma 

contabilidade ou prática específica do Setor Público em suas jurisdições. Sua pesquisa 

mostrou que a abordagem teórica neoinstitucional foi a mais utilizada (25%) nas 

investigações. Esse percentual pode ser considerado até superior, tendo me vista que, 

conforme apontado pelo próprio autor, algumas pesquisas classificadas como abordagem de 

teoria organizacional poderiam igualmente ser classificadas na teoria neoinstitucional (Jacobs, 

2012, p. 16). 

O Quadro 1 evidencia o objetivo e achados da produção acadêmica em contabilidade 

aplicada ao Setor Público sob a ótica da teoria institucional, a partir dos artigos analisados. 
 
Quadro 1 – Produção acadêmica em contabilidade aplicada ao Setor Público sob a ótica da teoria 

institucional  

Autores Objetivo/Foco Principais Achados 

 

Oulasvirta, 2014 

Analisar as razões pelas quais 

um país desenvolvido, no caso 

a Finlândia, se recusou a adotar 

as IPSAS. Apresenta  uma 

interpretação sustentada pela 

teoria institucional 

O estudo conclui que o fator mais importante foi a 

antiga e bem desenvolvida tradição contábil no Setor 

Público finlandesa. As pressões miméticas e 

normativas nacionais e internacionais não eram 

fortes o suficiente para iniciar um processo de 

desinstitucionalização.  

Adhikari, Kuruppu, 

Matilal,  

 2013 

A partir da base teórica 

neoinstitucionalista, o artigo 

explora a implementação de 

reformas de contabilidade no 

Setor Público em dois países 

menos desenvolvidos, o Nepal 

e a Sri Lanka. 

Os resultados empíricos demonstram que, ideias de 

reforma contábil no Setor Público, embora 

propagadas internacionalmente, não foram além da 

fase de proposta/teste no Nepal. Já no Sri Lanka a 

promoção da educação e treinamento contábil, 

permitiram que o país implementasse algumas das 

ideias de reforma. Entretanto, uma alta resistência às 

mudanças contábeis foi observada nos dois países, 

no nível administrativo mais baixo, indicando a 

necessidade de compreender os contextos dos países 

menos desenvolvidos. Os autores ressaltam a 

importância dessa compreensão, pois sem isso o 

início de reformas pode servir mais como um 

símbolo de legitimidade e uma dissociação 

(decoupling) da prática atual, em vez de conduzir a 

melhorias na gestão do Setor Público e prestação de 

serviços. 

 

Baker, Rennie, 

2013 

Analisar o primeiro sistema de 

contabilidade do Canadá a 

partir da perspectiva da teoria 

institucional. 

O primeiro sistema de contabilidade não foi 

desenvolvido especificamente para a nova nação, 

mas sim uma continuação daquele da antiga 

Província do Canadá. A agitação política associada 

com a dissolução de uma jurisdição política e da 

criação de um novo país criou condições propícias à 



 
 

 

persistência institucional ao invés de mudança, e 

essa persistência foi apoiada pela continuidade da 

legislação e importantes agentes. A manutenção 

institucional proporcionou uma ilha de estabilidade 

para ancorar aqueles que estavam no sistema como 

eles lidavam com a agitação causada por 

acontecimentos políticos.  

Yamamoto, Noguchi,  

2013 

Analisar a mudança dos 

sistemas de regime de caixa 

para regime de nos governos 

locais japoneses desde a década 

de 1990, a partir da nova 

sociologia institucional (NIS) 

Os autores mostram que as reformas contábeis 

resultam de interações sócio-políticas entre os atores 

relacionados. Estes atores foram: os governos locais 

do Japão e o governo nacional, representado pelos 

ministérios envolvidos na administração dos 

governos locais. A análise revelou que a NIS em 

geral, e o conceito de isomorfismo coercitivo, em 

particular, são capazes de explicar a adoção 

generalizada, nos governos locais, de um modelo 

modificado recomendado pelo Ministério de 

Assuntos Internos e Comunicações (MIC).  

Reginato, Fadda, 

Pavan, 2010 

Analisar o estado da 

implementação real da reforma 

New Public Financial 

Management (NPFM), e 

contribuir para o debate teórico 

sobre as razões para as 

discrepâncias entre mudanças 

contábeis, reais e formais, 

utilizando uma abordagem 

institucional. 

Na Itália, a introdução das reformas inspiradas na 

NPFM pode ser considerada como um caso em que a 

inovação anunciada pela lei é mais formal do que 

substancial. Quanto às razões para a diferença entre 

as mudanças formais e reais, os resultados do estudo 

sugerem a hipótese de uma correlação direta entre as 

práticas contábeis e respectivamente pressões 

isomórficas que afetam a introdução das novas 

ferramentas de contabilidade (Nova sociologia 

institucional - NIS), a cultura organizacional do 

município (Velha economia institucional - OIE) e o 

tamanho dos governos locais. 

Modell, Wiesel, 2008 Examinar os esforços de 

mercantilização, como um 

fenômeno institucionalmente 

incorporado, com particular 

referência à forma como ele 

está implicado nas práticas de 

medição de desempenho de 

duas agências estatais na 

Suécia. Baseia-se na nova 

sociologia institucional (NIS) e 

outros aspectos da sociologia 

econômica 

 

 

Algumas práticas de medição de desempenho, 

especialmente aquelas fundamentadas em 

preocupações de eficiência, tendem a desempenhar 

um papel constitutivo importante nas práticas de 

nível operacional, e também por serem incorporadas 

como resultado de pressões regulatórias. Estas 

descobertas contrastam com pesquisas prévias sobre 

medição de desempenho sob a ótica do NIS, 

sugerindo que as organizações tendem a resistir ou 

refletir pressões regulamentares sob a forma de 

práticas de medição de desempenho coercivamente 

impostas, de forma que estas realizam  

principalmente um papel simbólico, como forma de 

legitimação externa. 

Jacobs, 2012 

 

Revisar criticamente o uso de 

teorias e as várias abordagens 

adotadas em pesquisas 

contábeis do Setor Público ao 

longo dos últimos dezesseis 

anos 

O autor relata que as duas abordagens teóricas mais 

populares eram a neoinstitucional e a teoria 

econômica. Grande parte das pesquisas combinaram 

conhecimentos teóricos de diferentes autores, na 

tentativa de melhor entender a complexidade da 

atividade do Setor Público e apoiar um argumento 

para o pluralismo teórico. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Conforme se observa no Quadro 1, os achados confirmam o entendimento de Carvalho 

et al (2012, p. 474), de que os estudos exploraram mais a questão do isomorfismo e das 

estratégias de legitimação.  

As pesquisas analisadas também mostram uma maior adoção da perspectiva da NIS, 



 
 

 

ressaltando aspectos relacionados ao isomorfismo. Essa conclusão corrobora com a opinião de 

Jacobs (2012, p. 6), que relata um crescimento do uso da teoria neoinstitucional nas pesquisas 

contábeis partir da década de 1990. Assim, como o observado por Soeiro (2015, p. 48), que 

revela tendência semelhante, a principal abordagem utilizada para tratar sobre as pressões e 

forças externas que influenciam a contabilidade é a do isomorfismo de DiMaggio & Powell 

(1983).  

Nesse sentido, vale ressaltar que baseados em Meyer e Rowan (1977) e Scott (1991), 

nos estudos que abordam a questão da legitimidade, há uma suposição geral de que países de 

economias subdesenvolvidas mudam suas práticas contábeis com a finalidade de uma 

impressão de modernização. Isso pode ser confirmado no estudo de Antipova & Bourmistro 

(2013), no qual as autoras relatam que as mudanças na Rússia ocorreram mais devido a uma 

questão política e interesse de o país transparecer estar modernizado, mostrando-se 

contraditórias com a tradição russa da contabilidade pública atual. 

Observa-se que a teoria institucional também tem sido bastante utilizada para 

compreensão das mudanças das práticas contábeis, relacionadas com as reformas do New 

Public Financial Management, à adoção do regime de competência e à convergência às 

normas internacionais de contabilidade pública.  

Assim, nota-se uma utilização crescente da teoria na busca de entendimento dos 

processos de mudança, a partir da análise de forças externas que motivam as mudanças de 

práticas contábeis, em especial as que motivam a adoção de normas internacionais de 

contabilidade pública. Os pesquisadores entendem que a teoria institucional permite explorar 

como ocorre a implementação dessas normas em um contexto local específico.  Ao se estudar 

a motivação da adoção dos padrões internacionais, o modelo de isomorfismo revela-se 

adequado, podendo ser feitas investigações mediante estudos de caso e de campo (Soeiro, 

2015, p. 58). 

De maneira geral, as pesquisas evidenciam que as práticas de contabilidade não podem 

ser separadas do seu contexto político e pessoal (Ahn, Lim & Moon, 2014). E como os 

contextos locais são diferentes uns dos outros, a forma das práticas contábeis, e, 

especialmente, de processos de mudanças destas, vai depender das construções sociais de 

cada país (Albu, Albu & Alexander, 2014). Por exemplo, em locais com uma forte tradição da 

contabilidade pública pode ocorrer resistência às pressões para sua alteração (Oulasvirta, 

2012). 

Nesse sentido, cabe destacar que quando há a introdução de procedimentos contábeis 

compatíveis com as regras, rotinas e padrões de pensar e fazer já existentes no âmbito da 

organização, a mudança se mostra menos problemática (Burns & Scapens, 2000). Além disso, 

em países onde a contabilidade pública pode ser considerada forte, a adoção do padrão 

internacional sofre uma grande resistência (Anh et al., 2014; Oulasvirta, 2014). Assim, é 

possível afirmar que a capacidade técnica, o poder e os velhos hábitos de atores locais 

influenciam na extensão em que um novo sistema de contabilidade pode ser internalizado 

(Harun, 2012). 

Registre-se que se pode considerar recente a linha que aborda os aspectos relacionados 

à adoção de normas e padrões internacionais, considerando a atual conjuntura de 

convergência e harmonização das normas contábeis. Contudo, as pesquisas ainda podem 

aplicar a teoria institucional de forma ampla, com vistas a fornecer visões mais críticas 

(Soeiro, 2015, p. 58). 

Dessa forma, a revisão da literatura revela que as complexidades do Setor Público 

demandam uma análise que considere as dimensões sociais relacionadas à contabilidade e, 

especialmente, o processo de sua mudança. Apesar de Rahaman et al. (2004) realizarem 

crítica sobre as pesquisas contábeis desenvolvidas com base na nova sociologia institucional, 



 
 

 

no que diz respeito à minimização dessas dimensões sociais, adicionando a questão da 

dimensão ética, os estudos acima apresentam um aperfeiçoamento nas análises das dimensões 

sociais. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar a produção acadêmica em contabilidade 

aplicada ao Setor Público sob a ótica da teoria institucional, identificando objetivos, 

justificativas, foco e perspectivas utilizados na produção desses estudos. 

A revisão da literatura mostrou que diferencial da teoria institucional é o 

reconhecimento de que as organizações estão imersas em um ambiente institucional e técnico, 

ressaltando a questão da legitimidade social, e que a utilização da teoria institucional na área 

pública traz contribuições relevantes, sendo adequada na busca de compreensão acerca das 

reformas contábeis no Setor Público.  

Ao instituir um conjunto de orientações estratégicas para o desenvolvimento da 

contabilidade pública, o Conselho Federal de Contabilidade do Brasil reconheceu que a 

institucionalização da contabilidade aplicada ao Setor Público perpassa todos os níveis de 

atuação, devendo ser inserida no modo de vida, no vocabulário, nas conversas, enfim, nas 

preocupações cotidianas, para um exercício pleno de cidadania. Na ocasião, o CFC 

estabeleceu um conjunto de ações para a qualificação integrada de órgãos e entidades. 

A partir da revisão da literatura, neste estudo pode-se observar que a teoria 

institucional tem sido utilizada principalmente sob a ótica da nova sociologia institucional, 

ressaltando aspectos relacionados ao isomorfismo, úteis para estudar questões relacionadas às 

pressões e forças externas que influenciam a contabilidade.  

Para a amostra dos artigos analisados, evidenciou-se que na maioria dos estudos a 

escolha da teoria institucional relaciona-se à possibilidade de compreensão das mudanças 

contábeis considerando o contexto social e institucional, e que as pesquisas exploraram mais a 

questão do isomorfismo e das estratégias de implantação das mudanças das práticas contábeis 

no Setor Público. 

Assim, de modo geral, a literatura demonstra que a utilização da teoria institucional é 

adequada para análises mais densas, que buscam integrar aspectos, tais como o porquê da 

mudança, do sucesso ou insucesso de sua implementação, considerando os contextos 

singulares de cada Governo, central ou local, em estudo. 

Conclui-se que ainda há um campo fértil para as publicações de contabilidade pública 

sob a ótica da teoria institucional. No cenário atual de convergência às normas internacionais 

de contabilidade pública, a abordagem institucional pode trazer contribuições relevantes tanto 

para o esclarecimento das razões que levam à essa convergência, como, das instituições 

essenciais nesse processo de mudança. Esse conhecimento, pode, inclusive, facilitar o 

processo de implantação das novas normas contábeis nos países sob análise. 

Assim, sugere-se que estudos contábeis busquem realizar análises mais aprofundadas 

acerca das mudanças no Setor Público, considerando suas particularidades em cada contexto e 

sua complexidade, sendo a abordagem trazida pela teoria institucional uma opção interessante 

para futuras pesquisas. 
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