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Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT) 

 

• Problema, Objetivos e Questão de pesquisa 

O Brasil, assim como outros países ao redor do mundo, tem presenciado uma mudança 

em seus sistemas de contabilidade pública, possuindo como padrão, as normas internacionais 

de contabilidade (IPSAS). No país, essa reforma possui como referência a edição da Portaria 

do Ministério da Fazenda nº 184/08 (BRASIL, 2008) e a aprovação das Resoluções do Conselho 

Federal de Contabilidade que estabeleceram as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas 

ao Setor Público (NBC T) 16.1 a 16.11 (CFC, 2012), e, mais recentemente, com a promulgação 

da Estrutura Conceitual Aplicada ao Setor Público.  

Historicamente os governos no Brasil realizam as suas gestões financeiras baseadas em 

uma visão orçamentária pelo regime de caixa. Para orientar as práticas em consonância com as 

normais internacionais, a Secretaria do Tesouro Nacional, tomou como iniciativa a elaboração 

do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), com a finalidade de que os 

governos subnacionais passassem a desenvolver a contabilidade patrimonial, considerando 

então o regime de competência. Mas, o fato da contabilidade por competência (seguindo os 

regramentos das IPSAS) ser adotada por todos os níveis de governo em um país, não significa 

necessariamente que está acontecendo uma harmonização vertical (Manes-Rossi et al., 2016). 

A incorporação de uma nova forma de realizar os processos contábeis, pode ser vista 

como a institucionalização de uma nova visão frente à uma lógica institucionalizada anterior. 

Desse modo, pode ser analisada pela teoria institucional, segundo a qual as organizações são 

levadas a incorporar as práticas e procedimentos definidos pelos conceitos que predominam 

num determinado ambiente organizacional ou que estejam institucionalizados na sociedade. 

Assim, as estruturas das organizações refletiriam as concepções de seu ambiente 

institucionalizado ao invés das reais necessidades das atividades de trabalho (Meyer; Rowan, 

1977, p.340), e isso também se daria na forma como atores locais reagem a essas práticas. 

No processo de adoção de políticas contábeis convergidas às IPSAS por governos locais, 

se a adoção ocorrer de forma passiva por partes dos gestores, sem comprometimento, 

monitoramento, e, se o comportamento não estiver alinhado ao esperado pelo centro emissor 

da reforma, podem gerar um descolamento entre a sinalização legal e a sua real implementação 

(Pina et al., 2009). 

Rossi et al (2016) fazem referência a uma série de fatores que podem gerar dificuldades 

para a implantação de novas normas de contabilidade, tais como: a) treinamento dos servidores; 

b) os investimentos em tecnologia da informação e comunicações; c) os custos relacionados 



com a identificação e avaliação dos ativos e passivos na contabilidade por competência; d) 

custos com consultorias externas. Desta forma, o centro organizacional emissor deve reforçar a 

mensagem da reforma para evitar perdas nas diferenças cognitivas e regulatórias, além de 

desenvolver estratégias, formas organizacionais e procedimentais para acomodar as diferenças 

das lógicas institucionais, cuja implantação constitui um processo de substituição ou superação 

de arranjos institucionais anteriormente vigentes.  

A construção de novos processos, passa, na visão deste projeto, pelo entendimento da 

adoção das regras pelos envolvidos, pela influência que os indivíduos sofrem nas suas relações 

em determinado grupo social, com o pensamento de que uma lógica institucionalizada, no 

processo de mudança, é transmitida de uma estrutura cognitiva para outra por meio de uma série 

de mudanças normativas e regulatórias. Assim, pressupõe-se que à medida que novas políticas 

contábeis estiverem sendo implementadas, modificando rotinas da administração local, 

emergirão dificuldades cognitivas decorrentes de choques de lógicas institucionais, como 

discutido em Thornton et al (2012). 

Em um processo de mudanças, como é o caso da reforma da contabilidade pública, conhecer a 

percepção dos responsáveis pela elaboração dos demonstrativos financeiros e patrimoniais do 

setor público (profissionais contábeis) e entender como os seus diversos atores influenciam na 

difusão e adoção de novas práticas surge como uma proposta de pesquisa. 

Diante do cenário apresentado, onde um conjunto de normas induz a um processo de 

mudança, este trabalho tem como questão de pesquisa: Como os profissionais contábeis 

percebem o processo de reforma contábil? Como os profissionais interpõe-se no ambiente 

de mudanças? 

O objetivo da análise em questão é identificar como se dá a difusão da reforma na 

perspectiva local, e, além disso: 

(1) entender, na perspectiva dos executores de informações contábeis (profissionais 

contábeis, consultores) sobre o contexto, desafios, vantagens e barreiras à adoção das IPSAS 

na reforma da contabilidade brasileira; 

(2) compreender o papel e o poder de influência de diferentes atores no processo de 

mudança das normas contábeis do setor público para a adoção das IPSAS; 

(3) investigar como a aplicação das IPSAS resulta na alteração das práticas contábeis 

do setor público. 

• Relevância do estudo 

Por tratar de uma abordagem contemporânea, o estudo pretende compreender os 

arranjos institucionais existentes, a presença e a influência dos atores envolvidos, o processo de 

construção e de legitimação dos arranjos institucionais, e as repercussões e desdobramentos nas 

realidades cotidianas de organizações regionais e locais, bem como dos sujeitos imersos neste 

contexto, além de se debruçar sobre como as mudanças ocorrem ao nível micro-organizacional, 

conjugando os aspectos cognitivos e estruturais e suas inter-relações.  

A relevância do problema ora apresentado pretende aprofundar a análise sob o enfoque 

da Teoria Institucional, em dimensão micro institucional, contribuindo com a discussão teórica 

sobre o modo que a contabilidade incorpora a teoria, assim como para a evolução da pesquisa 

na área. 

• Limitações e delimitações do estudo 



Esta pesquisa se limita a estudar, como ambiente organizacional, os pequenos 

municípios brasileiros, por apresentarem, em geral, estruturas mais carentes, sendo delimitado 

o foco deste trabalho aos profissionais contábeis que atuam nesses municípios. 

Este trabalho pretende avaliar, sob os aspectos da teoria institucional, em um nível 

micro, como a atual reforma na contabilidade pública brasileira, aderente às práticas 

internacionais, está sendo percebida pelos profissionais contábeis, analisando particularmente 

sua aplicabilidade na esfera pública municipal, conferindo a mudança do enfoque para além 

dos aspectos formais. 

• Fundamentação teórica: 

Estudos sobre difusão têm chamado a atenção de pesquisadores que se preocupam em 

explicar por que e como ocorre a disseminação de novos desenhos organizacionais (Rogers, 

1995; Strang, 1991). Difusão pode ser entendida como um processo pelo qual a inovação se 

propaga ou é disseminada (Bjørnenak, 1997). Também como o processo pelo qual uma 

inovação é comunicada via certos canais ao longo do tempo entre os membros de um sistema 

social (Rogers, 1983, p. 5). Nesse sentido, o conceito de difusão “é a propagação socialmente 

mediada pela prática de uma população” (Strang and Meyer, 1993). Bjørnenak (1997) 

demonstra a existência de 3 formas de difusão (i-skilled workers; ii-contagious; iii-

hierarchical). 

Gray (1973) afirma que a probabilidade de adoção está associada ao número de 

interações dos usuários. Aqueles que adotam determinadas práticas, influenciariam os demais 

que ainda não adotam. Ainda assim, um elemento crucial para um processo de difusão é a 

relação através das redes que são construídas nas quais potenciais usuários apreendem sobre as 

inovações que são importantes para as necessidades de sua organização (Lapsey, 2004).  

Segundo Rogers (1995) quatro fatores que mais influenciam no processo de difusão de 

uma inovação são: 1) a inovação em si; 2) os canais de comunicação adotados; 3) o tempo 

envolvido na difusão; e 4) a natureza do sistema social no qual a inovação está sendo inserida. 

Isso demanda uma variedade de reformas, incluindo novas organizações, novas estruturas de 

prestação de contas, novos sistemas de gestão e novas práticas e procedimentos contábeis 

(Lapsey, 2004, p.360). A mudança de práticas contábeis demanda mais do que a própria vontade 

da mudança, mas um esforço para desconstituir, ou atualizar, as práticas contábeis anteriores já 

institucionalizadas. A reforma das normas de contabilidade pública brasileira é um exemplo de 

mudança organizacional emitida pelo governo central, que se estende por todo o setor público.  

Andrews (2011) explica que a influência isomórfica é mais limitada em dimensões da 

Gestão Financeira Pública. Indica que o modelo normativo de gestão pública sugere uma 

participação maior dos principais atores do topo da estrutura relacional. Isso ocorre por serem 

mais profissionalizados e terem acesso às melhores práticas internacionais do que outros setores 

que compõe o sistema, como contadores das municipalidades. Ainda assim, por ser um modelo 

normativo, a regulação é centralizada, mas com implementação descentralizada, o que pode 

limitar o alcance isomórfico. O autor afirma que o isomorfismo normativo possui maior 

influência nas organizações públicas e nos processos de mudanças internas. 

Entretanto, a abordagem institucional e a teoria do ator-rede (Actor-Network Theory) 

consideram que os atores alteram a informação sobre a inovação. Tal literatura argumenta que 

à medida que circula pela rede a mensagem é editada e alterada (Meyer 1996; Sahlin & Wedlin, 

2008), e o entendimento da mensagem e as motivações variam entre os atores que a recebem 

(Sharma & Good, 2013).  

• Método: 



O presente projeto tem como pressuposto explorar a mudança de lógica institucional das 

práticas contábeis no setor público sob a perspectiva dos profissionais contábeis. Se utilizará da 

sociologia institucional (Grenwood et al, 2008; Thorthon et al, 2012) para entender os efeitos 

das redes (indivíduos, organizações, equipes) na difusão da mensagem da reforma. Dessa 

forma, pretende discutir os caminhos da mensagem, ao passo que tratará como tal mensagem é 

editada e interpretada pelos atores na rede. 

Pretende-se realizar um estudo inspirado na teorização embasada conforme abordagem 

metodológica proposta por Eisenhardt (1989) a partir do estudo qualitativo multi-caso 

(replicative case research) para construção de teorias e segundo as noções de base da teoria 

embasada (grounded theory – Glaser e Strauss, 1967; Strauss, 1987).  

O Brasil possui uma população de mais de 206 milhões de habitantes distribuídos em 

5.570 municípios (IBGE, 2016). Desse total, 4.957 municípios (89%) são pequenos ou muito 

pequenos, com população inferior a 50 mil habitantes. O intuito é abranger os pequenos 

municípios de diversas regiões do país, por possuírem estruturas mais carentes, com vistas à 

apreensão mais aproximada da realidade organizacional brasileira. Pela sua grande dispersão, 

serão separados por área geográfica, através de amostragem probabilística por área e 

prosseguindo com seleção por clusters. 

O método de pesquisa será baseado em estudos de caso comparados dos governos locais, 

utilizando-se de análises multivariadas, pela triangulação das evidências, nas quais, também, 

serão abordados aspectos institucionais no setor público. As entrevistas semiestruturadas 

procurarão captar a atuação dos canais de difusão da reforma, e como os profissionais nos 

municípios atuam no processo de adoção dos novos processos contábeis. Em relação à lógica 

da pesquisa, utilizar-se-á a indutiva, onde a teoria se formará a partir da observação empírica 

do processo brasileiro de reforma da contabilidade pública. A pesquisa documental possibilitará 

investigar, recuperar e retratar o tema por meio de sua evolução histórica. 

 

• Contribuição e impacto esperado: 

O trabalho se configura como uma iniciativa pioneira e contemporânea em nível 

nacional, contribuindo, assim, com a discussão da difusão da reforma da contabilidade e 

maturidade da informação contábil nos municípios brasileiros. Com o mesmo intuito, busca-se 

produzir uma obra que possa ser debatida no meio acadêmico como fonte de pesquisa e 

discussões futuras que possam surgir. Este estudo também é relevante do ponto de vista prático, 

por conta da mudança nos padrões de governança. 
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