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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar o nível de maturidade dos sistemas de informações 

contábeis no âmbito do Governo Federal brasileiro frente aos padrões internacionais. Para 

tratar a questão da pesquisa, foi efetuada uma adaptação ao estudo realizado pela 

PricewaterhouseCoopers (PwC) que, dentre outros, avaliou o nível de maturidade contábil e 

de tecnologia da informação dos países europeus que passaram pelo processo de adoção do 

regime de competência. Para avaliar o nível de maturidade do sistema brasileiro, foi 

considerado o ambiente normativo relativo ao processo de convergência no País (PIPCP, 

MCASP), pontuando os itens estabelecidos nos manuais como de atendimento imediato e 

identificando aqueles que efetivamente foram aplicados no Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI). Os achados do estudo mostram que caso o Brasil 

atendesse plenamente ao previsto em seu ambiente normativo, principalmente no que diz 

respeito aos prazos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, o nível de maturidade do 

sistema de informação contábil estaria em torno de 77%, acima da média dos países europeus, 

e que em 2019, mantendo a programação estabelecida, o nível de maturidade seria equivalente 

a 95%. Ao analisar os itens efetivamente aplicados no SIAFI, contudo, os achados mostram 

que o nível de maturidade do sistema de informação contábil do Governo Federal brasileiro 

está em torno de 41%, superior apenas a oito dos 28 países analisados pela PwC. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de adoção das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), 

editadas pela International Federation of Accountants (IFAC), tem sido um estímulo à 

modernização da contabilidade, inclusive na América Latina (Brusca, Caperchione, Cohen & 

Rossi, 2016). No Brasil, conforme Cruvinel e Lima (2011), o processo de convergência das 

práticas contábeis vigentes no Setor Público brasileiro com as Normas Internacionais de 

Contabilidade, que os autores chamam de revolução na Contabilidade Governamental, teve 

início em 2007, com a publicação das Orientações Estratégicas para o Desenvolvimento da 

Contabilidade Pública do Brasil, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).  

Devido ao contexto de mudança organizacional e o novo paradigma de gestão, a 

mudança do sistema de contabilidade pública era inevitável (Gomes, Carvalho & Fernandes, 

2009). Embora em diferentes ritmos, o processo de mudança da contabilidade pública tem 

gerado interesse de diversos acadêmicos (Benito, Brusca & Montesinos, 2007; Borges, Mario 

& Carneiro, 2013; Brusca et al., 2016).  

Uma das mudanças a serem consideradas diz respeito à introdução do regime de 

competência em sistemas de contabilidade, compreendida como um passo inicial e, talvez, 

determinante, na reforma da gestão financeira pública (Ball & Pflugrath, 2012). De acordo 

com Pina e Torres (2003), o regime de competência fornece informações mais acuradas em 

relação à solvência, aos bens patrimoniais e aos custos dos serviços públicos.  

Há de se considerar, também, que as demonstrações financeiras elaboradas com base 

na competência fornecem um conjunto mais rico de informações para a análise da 

sustentabilidade da política fiscal, aumenta a qualidade das informações que auxiliam na 

tomada de decisão fiscal e no combate às práticas de corrupção e má gestão (FMI, 2001; 

Sutcliffe, 2003; Benito, Brusca & Montesinos, 2007).  

No âmbito do Governo brasileiro, por meio da Portaria STN nº 634/2013, a Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN) disciplinou prazos para a adoção de procedimentos contábeis 

específicos, culminando na publicação, em 2015, da Portaria STN nº 548, que previu prazos-

limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais. Uma das novidades trazidas pela 

Portaria foi o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP). A 

palavra que se destaca no documento é “gradual”, depois de anos estabelecendo e 

prorrogando prazos, a adoção gradual é apontada como um elemento chave para a 

implementação das normas de contabilidade pública convergidas (Lima, 2017). 

Para que essas mudanças como essas sejam levadas a efeito, um dos passos no plano 

estratégico governamental é estabelecer os sistemas organizacionais e suas competências, que, 

por sua natureza e complexidade, devem ser apoiados por estruturas administrativas e 

sistemas informatizados (CFC, 2008). Na visão do Banco Mundial, um sistema contábil bem 

administrado permite que os recursos sejam rastreados e que os custos sejam atribuídos a 

intervenções governamentais específicas (Lima & Castro, 2009). 

Para colaborar na adequação dos sistemas da Administração Pública brasileira no 

processo de convergência aos padrões contábeis internacionais, a STN instituiu o Grupo 

Técnico de Sistematização de Informações Contábeis e Fiscais (GTSIS), com a 

responsabilidade de analisar e elaborar diagnósticos e estudos visando à harmonização dos 

sistemas contábeis e fiscais no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Diante do exposto, considerando que os sistemas de Tecnologia da Informação (TI) 

específicos de informações contábeis do setor público são vistos pela literatura como 

imprescindíveis no processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (IPSAS), e dados os avanços já alcançados no Brasil, o presente 

estudo tem como objetivo analisar o nível de maturidade dos sistemas de informações 

contábeis do Governo Federal brasileiro frente aos padrões internacionais.  



 

 

Para tratar a questão da pesquisa, inicialmente foi efetuada uma adaptação ao estudo 

realizado pela PricewaterhouseCoopers (PwC) que, dentre outros, avaliou o nível de 

maturidade contábil e de tecnologia da informação dos países europeus que passaram pelo 

processo de adoção do regime de competência. Para avaliar o nível de maturidade do sistema 

contábil brasileiro, foi considerado o ambiente normativo relativo ao processo de 

convergência no País (PIPCP, MCASP), pontuando os itens estabelecidos nos manuais como 

de atendimento imediato. 

Na sequência, foram identificados os itens que foram efetivamente aplicados pelo 

Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), responsável por processar e 

controlar, por meio de terminais instalados em todo o território nacional, a execução 

orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da Administração Pública Direta 

Federal, das Autarquias, Fundações e Empresas Públicas Federais e das Sociedades de 

Economia Mista que estiverem contempladas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do 

Governo Federal brasileiro (Lima & Castro, 2009). 

Além desta introdução, o estudo compõe-se de outras 4 Seções. Na Seção 2, é 

apresentado o referencial teórico e normativo sobre o tema, com a caracterização dos sistemas 

de informações contábeis e do processo de convergência da contabilidade pública brasileira 

aos padrões internacionais. A Seção 3 apresenta a metodologia adotada no estudo. Na Seção 

4, são trazidos os resultados obtidos na pesquisa. Por fim, a Seção 5 traz as considerações 

finais e sugestões para pesquisas futuras. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Sistemas de Informações Contábeis 

Sistema de Informações Contábeis (SIC) é um conjunto de atividades inter-

relacionadas, documentos e tecnologia, destinados a coletar dados, processá-los e relatar 

informações para um grupo diversificado de tomadores de decisões, internos e externos, nas 

organizações (Hurt, 2014). Padoveze (2004) o define como o meio em que o contador geral, 

gerencial ou o controller utiliza para efetivar a contabilidade e a informação contábil dentro 

da organização, para, desse modo, utilizarem a contabilidade em toda a sua plenitude.  

Riccio (2001) afirma que o SIC é o principal instrumento do contador, e que é por 

meio dele que são estabelecidos os padrões de controle contábil de uma organização. Para 

Benford e Hunton (2000) e O’Donnell e David (2000), trata-se de uma estrutura que consiste 

de pessoas e tecnologia, e que permite a prestação de informação financeira necessária para a 

tomada de decisão. 

Ainda segundo Riccio (1989), o SIC visa prover informações sejam elas monetárias e 

não-monetárias destinadas às atividades e decisões dos níveis operacional, tático e estratégico 

da organização, sendo também importante aos usuários externos. Segundo Sealehi e Abdipour 

(2011), o objetivo de um SIC é fornecer informações relevantes com a finalidade de 

armazenar as informações e registros para auxiliar na tomada das decisões. Nesse estudo, os 

autores demostram que uma implementação bem-sucedida de um sistema de informação 

contábil traz vários benefícios, como, por exemplo, melhoria da qualidade do trabalho, 

aumento da produtividade e desempenho em termos de produção e de custos.  

No Brasil, as entidades governamentais no âmbito do governo federal dispõem do 

Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), desenvolvido pelo Serviço Federal 

de Processamento de Dados (Serpro) para processar e controlar, por meio de terminais 

instalados em todo o território nacional, a execução orçamentária, financeira, patrimonial e 

contábil dos órgãos da Administração Pública Direta Federal, das Autarquias, Fundações e 

Empresas Públicas Federais e das Sociedades de Economia Mista que estiverem contempladas 

no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União (Lima & Castro, 2009). 



 

 

Diversos autores afirmam que o sistema de informações contábeis é vital para todas as 

organizações (Borthick, Clark & Hollander, 1990; Curtis, 1995, como citado em Sori, 2009, 

p. 36; Rahman & Halladay, 1987; Wilkinson et al., 2000). De acordo com Christiaens e Neyt 

(2016), a modificação na contabilidade normalmente vem acompanhada por novos sistemas 

de TI, fator que eleva a dificuldade de mudanças para todos os usuários. Na França, conforme 

Portal (2016), o sistema de informação financeira (software Chorus), implementado em 2008, 

ainda não pode garantir a confiabilidade e integridade da informação das demonstrações 

contábeis. Os países baixos, para Budding e Van Schaik (2016), apesar de não adotarem o 

regime de competência, tem condições de efetuar a implementação, considerando que 

possuem sistemas que suportam, também, o regime de competência. 

Além disso, a substituição dos sistemas antigos pode tornar o processo caro para o 

Governo (Brusca et al, 2016). Neste caso, adaptar os sistemas antigos pode simplificar o 

processo de implementação para todos os empregados (Christiaens & Neyt, 2016). Para 

Brusca et al. (2016), muitos países já possuem o suporte de TI necessário para o processo de 

convergência, enquanto alguns países ainda precisam fazer investimentos. 

Nesse sentido, o Governo Federal brasileiro tem promovido diversas ações para 

adequar os sistemas contábeis utilizados pelas diversas esferas do Governo. Dentre essas 

ações, é possível citar a criação do GTSIS a partir da necessidade da STN, órgão central do 

Sistema de Contabilidade Federal (Decreto 6.976/2009), de ter um grupo técnico responsável 

pela análise e elaboração de diagnósticos e estudos visando à harmonização das regras e 

funcionalidades dos sistemas contábeis e fiscais públicos. 

 

2.2 Processo de Convergência da Contabilidade Pública Brasileira às Normas 

Internacionais 

O processo de evolução da contabilidade do setor público brasileiro deve ser analisado 

em conjunto com o próprio processo de evolução das finanças públicas (STN, 2015). Nesse 

contexto, é importante ressaltar o marco histórico da edição da Lei nº 4.320, de 1964, que 

estabeleceu normas gerais para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

Estados, Municípios e do Distrito Federal.  

Outro avanço relevante se deu com a edição da Lei Complementar nº 101, de 2000, 

conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a qual determinou, entre outros, a 

realização da consolidação nacional e por esfera de Governo, das contas dos entes da 

Federação, competência atualmente exercida pela STN. Atualmente, a Portaria STN nº 634, 

de 2013, dispõe sobre as regras gerais acerca da consolidação das contas públicas. 

A fim de promover a convergência da contabilidade pública brasileira aos padrões 

contábeis internacionais, ao definir as Orientações Estratégicas para o Desenvolvimento da 

Contabilidade Pública do Brasil, o CFC enfatizou a importância de os profissionais de 

contabilidade terem sólidos conhecimentos dos conceitos, princípios e técnicas de 

Contabilidade Pública; dos sistemas de informação que atendam e suportam uma adequada 

Gestão e das novas demandas e procedimentos para instrumentalizar o controle social (CFC, 

2007). 

Em 2008, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria MF nº 184, determinando que a 

STN desenvolvesse ações para a promoção da convergência entre as IPSAS, editadas pela 

IFAC, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), 

editadas pelo CFC, respeitando os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação 

vigente.  

Em 2009, foi publicado o Decreto nº 6.976, dispondo que a finalidade do sistema de 

contabilidade é evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da União, 

promovendo a padronização e consolidação das contas nacionais, a busca da convergência aos 



 

 

padrões internacionais de contabilidade e o acompanhamento contínuo das normas contábeis 

aplicadas ao setor público, de modo a garantir que os Princípios de Contabilidade sejam 

respeitados no âmbito do setor público.  

Tendo em vista a determinação da Portaria MF nº 184/2008 e do Decreto nº 

6.976/2009, a STN, no papel de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, passou a 

editar normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e plano de contas de 

âmbito nacional, objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis 

consolidadas. Dentre estes instrumentos, destacam-se Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (MCASP) e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), que 

permitem a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da LRF.  

Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria 

STN nº 634/2013, a STN editou em 2015 o Plano de Implantação dos Procedimentos 

Contábeis Patrimoniais (PIPCP), dando continuidade ao processo de convergência da 

contabilidade pública brasileira aos padrões internacionais. Destaca-se que o objetivo do 

PIPCP é estabelecer prazos-limite com vistas à consolidação das contas públicas e validação 

de dados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), 

sistema estruturante criado pela STN para coletar, tratar e divulgar as informações contábeis, 

orçamentárias, financeiras, fiscais, econômicas, de operações de crédito e de estatísticas de 

finanças públicas dos entes da Federação. 

Em todos os normativos brasileiros, percebe-se a preocupação de os mesmos serem 

apoiados por sistemas contábeis adequados, fomentando iniciativas que visem à convergência 

às melhores práticas internacionais de Contabilidade aplicada ao Setor Público (CFC, 2007). 

 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo caracteriza-se como exploratório, tendo em vista o objetivo de 

analisar o nível de maturidade dos sistemas de informações contábeis do Governo Federal 

brasileiro frente ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade 

aplicada ao setor público.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa se baseou no estudo “PwC study 

to inform the impact assessment of EPSAS implementation” (PwC, 2014) que, dentre outros 

aspectos, avaliou a maturidade contábil e de TI dos países europeus que passaram pelo 

processo de adoção do regime de competência. Os custos e benefícios potenciais da 

implementação de um padrão de contabilidade internacional foram avaliados sob os seguintes 

aspectos: (1) maturidade contábil; (2) maturidade de TI. 

A maturidade contábil refere-se às informações detalhadas sobre a contabilidade, 

tendo como base de comparação as IPSAS. Já a maturidade de TI, reflete o grau de 

maturidade dos sistemas de TI e infraestrutura no que diz respeito à capacidade de apoiar a 

implementação total do regime de competência (PwC, 2014). Ambos os aspectos foram 

divididos em dez itens avaliados, com atribuição de pontuação específica para cada item, de 

acordo com critérios do próprio estudo. 

Para obtenção da pontuação (ver coluna “PwC” da tabela 1, seção Resultados), cada 

item é composto de afirmativas específicas, sendo que a confirmação de cada afirmativa 

representa a pontuação total para aquela afirmativa. Assim, a pontuação máxima para cada 

item somente é atingida com a confirmação de todas as afirmações relativas a determinado 

item. Importante destacar que dentro de cada item, cada afirmação possui um peso, 

estabelecido também pelos critérios adotados pela PwC. 

Na adaptação do estudo para o ambiente brasileiro, levou-se em consideração todos os 

itens apontados no estudo da PwC, primeiramente avaliando o nível de maturidade do sistema 

contábil brasileiro a partir do ambiente normativo relativo ao processo de convergência no 



 

 

País (PIPCP, MCASP), pontuando os itens estabelecidos nos manuais como de atendimento 

imediato.  Ou seja, foi estabelecido como proxy que o atendimento às previsões normativas 

representa a confirmação do item específico. Na sequência, foram identificados os itens que 

efetivamente aplicados pelo SIAFI. 

Na análise, foram considerados os objetivos atuais e futuros no caso de atendimento 

normativo pleno pelo Governo Federal brasileiro, com destaque para os prazos e 

obrigatoriedade de registros estabelecidos pelo PIPCP, e a legislação aplicável contemplada 

no MCASP. Informações complementares foram obtidas conjuntamente nas Demonstrações 

Contábeis de 2015 publicadas pela STN, inclusive quanto às Notas Explicativas. O presente 

estudo considerou como atendidos no cálculo do nível de maturidade de TI (MTI) os 

procedimentos contábeis de prazo “Imediato” de preparação de sistemas e providências de 

implantação, bem como da obrigatoriedade de registros contábeis.  

Dessa forma, na atribuição da pontuação do MTI do sistema brasileiro, foram 

considerados atendidos os itens relacionados a reconhecimento, mensuração e evidenciação 

de: créditos a receber; dívida ativa; bens móveis e imóveis; obrigações por competência de 

empréstimos, financiamentos e dívidas; obrigações por competência decorrentes de benefícios 

a empregados; provisão atuarial de previdência; fornecedores por competência; investimentos 

permanentes. Para 2017, foi adicionado o item de reconhecimento, mensuração e 

evidenciação de créditos de receitas tributárias. Ao exercício de 2018, foram incluídos os itens 

relativos a créditos previdenciários, provisões por competência, ativos e passivos 

contingentes. A partir de 2019, considerou-se atendido o prazo do PIPCP para softwares, 

marcas, patentes e licenças, bens de infraestrutura e estoques (STN, 2015). 

Para a avaliação específica, ou seja, para o recálculo do nível de maturidade dos 

sistemas (MTIR) atualmente utilizados pelo Governo Federal brasileiro, a confirmação das 

afirmativas referentes a cada item somente foi considerada quando atendeu 

concomitantemente aos três requisitos: (1) identificação do sistema de informação relacionado 

ao item; (2) a existência de integração com o sistema contábil (SIAFI); (3) a aplicação prática 

em toda a Administração Pública Federal Direta. 

O não atendimento a qualquer um dos requisitos apontou que, na situação atual, 

considerado o exercício de 2016, o sistema não atende ao conceito de maturidade de TI 

estabelecido no estudo utilizado como referência, ou seja, não fornece apoio à implementação 

total do regime de competência a ser praticado pelo governo.  

 

4 RESULTADOS 

Esta seção apresenta os resultados obtidos após a aplicação dos procedimentos 

descritos no tópico anterior, conforme detalhamento de pontuação constante da Tabela 1. 

 
Tabela 1 Análise do nível de maturidade 

Afirmativas por item 
PwC Brasil 2016 

MC MTI MC MTI MTIR 

Demonstrações 12 12 12 12 12 

1.1 As demonstrações financeiras do governo incluem:      

 a. A demonstração da posição financeira (balanço) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

 b. A demonstração do desempenho financeiro (demonstração de 

resultados / DLPA) 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 c. A demonstração de fluxo de caixa 1 1 1 1 1 

 e. Declaração de comparação de orçamento e reais valores (execução 

orçamentária) 

1 1 1 1 1 

1.7 Demonstrações da posição financeira e do desempenho financeiro são 

produzidos para cada ministério, agência e outra entidade importante 

2 2 2 2 2 



 

 

Afirmativas por item 
PwC Brasil 2016 

MC MTI MC MTI MTIR 

incluídos no âmbito do setor público 

1.8 As demonstrações financeiras do governo incluem divulgações 

detalhados 

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

1.9 O governo avaliou e confirmou a conformidade com IPSAS 1 

'Apresentação das demonstrações financeiras', as IPSAS 2 

'Demonstração de Fluxo de caixa", e outros requisitos de divulgação 

IPSAS 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Consolidação 7 7 7 7 7 

2.1 As demonstrações financeiras consolidadas do governo incluem as 

seguintes as entidades do setor público administrativo no âmbito da 

consolidação: 

     

 a. Todos ministérios / departamentos 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

 b. Todas as agências governamentais e outras entidades relacionadas 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

2.3 Outras entidades controladas pelo governo (embora não 

necessariamente parte do setor das administrações públicas - por 

exemplo, entidades empresariais do governo) estão incluídos nas 

demonstrações financeiras consolidadas do governo 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2.4 As políticas contábeis de todas as entidades incluídas nas 

demonstrações consolidadas do governo estão harmonizadas 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2.5 O governo usa os formatos de relatórios padronizados para preparar 1 1 1 1 1 

2.6 A maioria das entidades governamentais usam um plano de contas 

padrão 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2.7 O governo aplica um procedimento para conciliar e eliminar transações 

intra-governamentais 

2 2 2 2 2 

Ativo Imobilizado 33 33 29 29 10.25 

3.1 O governo mantém um inventário físico do ativo imobilizado 8 8 8 8 0 

3.2 O governo mantém um registro do ativo imobilizado que registra o 

custo de aquisição 

9.75 9.75 9.75 9.75 0 

3.3 O imobilizado é reconhecido na demonstração da posição financeira 1 1 1 1 1 

3.4 O custo de aquisição do ativo imobilizado inclui o preço de compra e 

todos os custos diretamente atribuíveis à aquisição 

1 1 1 1 1 

3.6 O imobilizado é depreciado ao longo de sua vida útil 2 2 2 2 2 

3.7 O imobilizado é depreciado seguindo a abordagem componentes 5 5 5 5 5 

3.9 O valor contábil do imobilizado auto-construído inclui todos os custos 

diretos e indiretos de construção / produção 

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

3.14 Infra-estrutura ou outros ativos obtidos sob concessão de serviço e / ou 

contratação de PPP são reconhecidos na demonstração da posição 

financeira 

4 4 0 0 0 

3.16 O governo aplica teste de recuperabilidade para garantir que as perdas 

com imobilizado são registrados adequadamente 

1 1 1 1 0 

Ativo Intangível 2 2 0 0 0 

4.1 Ativos intangíveis desenvolvidos internamente são reconhecidos na 

demonstração da posição financeira 

0.5 0.5 0 0 0 

4.2 Em reconhecimento de ativos intangíveis desenvolvidos internamente, 

é feita uma distinção entre os custos de pesquisa (despesa) e custos de 

desenvolvimento (capitalizado) 

0.5 0.5 0 0 0 

4.3 Licenças principais são reconhecidas como ativos intangíveis na 

demonstração da posição financeira 

0.5 0.5 0 0 0 

4.4 Os ativos intangíveis são amortizados durante sua vida útil 0.5 0.5 0 0 0 

Estoque 3 3 0 0 0 

5.1 O governo mantém um levantamento físico dos itens de inventário 1.5 1.5 0 0 0 

5.2 O governo mantém um registo de inventário que registra o custo de 

aquisição dos itens de estoque 

0.5 0.5 0 0 0 



 

 

Afirmativas por item 
PwC Brasil 2016 

MC MTI MC MTI MTIR 

5.3 O custo de aquisição de inventário inclui o preço de compra e todos os 

custos necessários para colocá-lo em seu local atual e condição 

0.5 0.5 0 0 0 

5.4 Um procedimento é aplicado para garantir que o valor contábil de itens 

de movimento lento é reduzido para o valor realizável líquido se 

necessário 

0.5 0.5 0 0 0 

 

Receitas 

 

14 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

6.1 A receita de impostos (e ativos relacionados) são reconhecidas quando 

atribuído ao período de tributação com base em estimativas por 

competência e por meio de indicadores macroeconómicos ou 

tendências históricas / dados 

10.5 5.25 0 0 0 

6.2 O governo aplica um procedimento de comprometimento para 

assegurar que as perdas por imparidade e impostos a recuperar sejam 

registrados adequadamente 

1.5 0.75 0 0 0 

6.3 Um ativo relacionado com a receita de transferências é reconhecido 

quando é estabelecido o direito de receber uma subvenção. 

1 0.5 0 0 0 

6.4 A receita de transferências é reconhecida quando estiverem 

preenchidas as condições associadas à concessão 

1 0.5 0 0 0 

Despesas e competência 18 18 16 16 7 

7.1 Para operações comerciais] (bens ou serviços recebidos em troca de 

pagamento), as despesas são reconhecidas na demonstração do 

desempenho financeiro quando o serviço é executado ou bem recebido 

5 5 5 5 0 

7.2 Para as subvenções e outras transferências (transações não comerciais), 

as despesas são reconhecidas na demonstração do desempenho 

financeiro quando as condições associadas ao subsídio tenham sido 

cumpridas pelo destinatário / beneficiário 

2 2 2 2 2 

7.3 Para benefícios sociais (operações não comerciais), as despesas são 

reconhecidas na demonstração do desempenho financeiro quando se 

estabelece o direito das pessoas a receber o benefício 

5 5 5 5 5 

7.4 O processo está em vigor para cálculo por competência no 

encerramento do exercício. Operações contabilísticas são lançadas 

através de um ERP em que os fluxos de trabalho são projetados para o 

registro por competência 

2 2 0 0 0 

7.5 O processo (s) para recolher informações sobre o reconhecimento por 

competência (anual) é feito de uma forma abrangente, oportuna e 

confiável. 

4 4 4 4 0 

Benefícios a empregados 5 5 3 3 0 

8.2 Responsabilidades com pensões de benefício definido (ou ativos) são 

reconhecidos na demonstração da posição financeira 

1 1 1 1 0 

8.3 As despesas de pensões para os regimes de pensões de benefícios 

definidos são reconhecidas seguindo o método do crédito unitário 

projetado 

2 2 0 0 0 

8.4 Pensões são geridas centralmente (isto é, por uma entidade 

governamental especificamente) 

1 1 1 1 0 

8.5 O governo usa um serviço atuário interno / externo para calcular as 

obrigações de pensão 

1 1 1 1 0 

Provisões e contingentes 2 - 0 0   

9.2 As provisões são reconhecidas na demonstração da posição financeira 

para estas obrigações 

1 - 0 0 0 

9.3 Os seguintes critérios de reconhecimento aplicam-se para provisões (de 

qualquer tipo): Existe uma obrigação como resultado de um evento 

passado e é provável que a despesa será paga 

1 - 0 0 0 

Instrumentos financeiros 4 2 2.5 1.25 0 

10.1 Financiamentos são contabilizados pelo custo amortizado 0.5 0.25 0.5 0.25 0 

10.2 Os investimentos financeiros são contabilizados utilizando o valor 0.5 0.25 0 0 0 



 

 

Afirmativas por item 
PwC Brasil 2016 

MC MTI MC MTI MTIR 

justo 

10.3 O governo aplica um procedimento de comprometimento para 

assegurar que as perdas por imparidade em empréstimos e ativos 

financeiros são registradas de forma apropriada 

0.5 0.25 0.5 0.25 0 

10.4 Os empréstimos são contabilizados utilizando o custo amortizado 1 0.5 1 0.5 0 

10.5 As garantias financeiras são contabilizadas como um passivo 

inicialmente mensurados pelo valor justo, ou como um passivo, quando 

a probabilidade de pagamento é superior a 50% 

0.5 0.25 0.5 0.25 0 

10.7 Os derivativos são contabilizados pelo valor justo 1 0.5 0 0 0 

Total 100 89 69.5 68.25 36.25 

Nota. MC (maturidade contábil); MTI (maturidade de TI), MTIR (maturidade de TI recalculada). Os valores constantes da 

coluna PwC representam a pontuação de referência, ou seja, a pontuação máxima possível para MC é 100 e para MTI 89. 

Elaboração própria com base no estudo da PricewaterhouseCoopers (2014). 

 

Conforme Tabela 1, caso as obrigatoriedades previstas nas normas brasileiras fossem 

plenamente atendidas no exercício de 2016, o nível de maturidade contábil (MC) obteria uma 

pontuação de 69,5 (69,5%). Considerando que o número de variáveis avaliadas para o nível de 

maturidade de TI (MTI) é menor, de um scoring total possível de 89, o nível atingido seria de 

68,25 (76,7%), representando a “meta” estabelecida pelo Governo brasileiro escalada pela 

pontuação do estudo da PwC. 

Registre-se que a pontuação obtida no MTI do sistema brasileiro foi influenciada pela 

pontuação nos níveis de Demonstrações (12/12) e Consolidação (7/7), considerando que todos 

os demonstrativos constantes do item são atendidos contabilmente e fornecidos pelo SIAFI, 

automaticamente, além do sistema ser utilizado por todos os órgãos da Administração Pública 

Federal, de forma integrada. A pontuação do item Ativo Imobilizado foi de 87,8% (29/33), 

não sendo atribuída pontuação para a afirmativa de contabilização e controle dos ativos de 

infraestrutura. Conforme o PIPCP, esses itens somente serão obrigatórios a partir de 2019. 

Quanto ao item de reconhecimento por competência, foi atribuído o scoring de 16/18 

(88,8%), considerando que o PIPCP e o MCASP estabeleceram como imediato o atendimento 

a esse regime. O único aspecto não pontuado neste item foi quanto à existência de um 

Enterprise Resource Planning (ERP) que efetuasse, automaticamente, os referidos 

lançamentos. O item de benefícios a empregados, por também estar previsto no PIPCP, 

atingiu 3/5 (60%) de pontuação, sendo que os dois pontos não obtidos se referem ao 

reconhecimento das despesas com benefício definido seguindo o critério de crédito unitário. 

Quanto aos instrumentos financeiros, com peso diferenciado entre maturidade contábil 

(62,5% ou 2,5/4) e de TI (62,5% ou 1,25/2), devido aos critérios do estudo, identificou-se nas 

notas explicativas publicadas pelo Governo brasileiro que os investimentos financeiros e os 

derivativos não são avaliados a valor justo. Os itens receitas, estoques, ativo intangível, 

provisões e contingentes não receberam pontuação no exercício de 2016 por não estarem 

previstos para serem imediatamente atendidos pelo próprio cronograma do PIPCP. 

Feitas as pontuações acerca do atendimento previsto em normativos que devem ser 

seguidos imediatamente pelo Governo brasileiro, o passo seguinte foi a atribuição de 

pontuação da efetiva aplicação, especificamente quanto à maturidade de TI (MTI), conforme 

critérios estabelecidos na seção Metodologia: identificação do sistema de informação 

relacionado ao item; existência de integração com o sistema contábil; e a aplicação prática em 

toda a Administração Pública Federal Direta. 

Nesta situação, a pontuação final foi de 36,25 (40,7%), indicando uma redução de 32 

pontos em relação à pontuação inicialmente obtida com base na “meta” estabelecida 

normativamente para atendimento pelo Governo Federal brasileiro.  



 

 

Aqueles itens que não pontuaram na análise dos normativos (receitas, estoques, ativo 

intangível, provisões e contingentes) mantiveram-se na mesma situação. Para os itens ativo 

intangível e receitas, não foram identificados sistemas específicos de gerenciamento. Cabe 

destacar que como não foi atribuída pontuação para maturidade de TI relativa a provisões e 

contingentes, a análise aqui não foi afetada. Para o item estoques, apesar de o Sistema 

Integrado de Administração de Serviços (SIADS) ter sido identificado como sistema de 

gerenciamento e inventário de estoques, e de este já possuir integração com o SIAFI, o 

mesmo ainda não é utilizado por toda a Administração Pública Federal. 

Não foi identificado sistema específico de controle e gerenciamento do item 

“instrumentos financeiros”. Dessa forma, a maturidade de TI calculada foi 0 de um total 

possível de 2, contra 1,25 na medição embasada normativamente. Quanto ao item “benefícios 

a empregados”, foi também calculada a pontuação 0/5 (3, no critério anterior). Neste caso, 

levou-se em consideração que as afirmativas tratam, principalmente de benefícios pós-

emprego. Apesar de ter sido identificado que a gestão é feita por um conjunto de sistemas do 

Ministério da Previdência (SRPPS), verificou-se que os sistemas ainda buscam o 

gerenciamento contábil dessas informações, não atendendo, portanto, ao critério de integração 

direta com o SIAFI. 

Sobre o item relativo ao reconhecimento por competência, foi calculada a pontuação 

de 7/18 (38,9%), contra os 16 (88,8%). Quanto às afirmativas mantidas com pontuação, tanto 

o SIAFI quanto os sistemas de gestão de pessoas ativas e pensionistas (SIGEPE), verificou-se 

que atendem os três requisitos analisados. Quanto aos itens não pontuados, o SIADS foi 

identificado como sistema de gerenciamento das operações comerciais (D7.1), no entanto, 

conforme citado, o mesmo ainda não é utilizado por toda a Administração Pública Federal. 

No mesmo sentido, para afirmar que o processo na obtenção de informações para o 

reconhecimento de despesas por competência no encerramento do exercício em toda a 

Administração Pública Federal é feito de forma oportuna, abrangente e confiável, os sistemas 

deveriam, como regra geral, atender a esses requisitos. Não identificado esse atendimento, foi 

atribuída a pontuação 0. 

O ativo imobilizado apresentou um nível de maturidade de TI de 10,25/33, contra 29 

no cálculo com base nos normativos. A pontuação que foi mantida refere-se às afirmativas 

que indicam que há reconhecimento do imobilizado nas demonstrações do Governo, bem 

como das respectivas depreciações. Foi identificado que o próprio SIAFI possui roteiros 

contábeis automáticos para este tipo de registro. Entretanto, à maior parte da pontuação obtida 

no primeiro cálculo foi atribuído um score de 0. Isso ocorreu, pois, o sistema identificado 

como responsável pela gestão dos bens móveis foi o SIADS. Um ponto a ser considerado na 

pontuação específica é que houve identificação de sistema de controle dos bens imóveis 

(SPIUNET) que atende aos três requisitos, no entanto, não houve pontuação, pois, as 

afirmações constantes do estudo não separam os bens móveis dos bens imóveis. 

Quanto aos itens relativos às demonstrações (12/12) e consolidação (7/7), foi mantida 

a pontuação máxima possível para o nível de maturidade de TI, haja vista que o sistema 

SIAFI integra as informações consolidadas e individualizadas de toda a Administração 

Pública Federal e emite os demonstrativos contábeis previstos normativamente. 

Por fim, foram projetados ainda os níveis de maturidade futuros, com base no critério 

de normatização. No caso do ativo imobilizado, caso seja atendido o prazo estabelecido pelo 

PIPCP, a partir de 2019, o Brasil atinge a pontuação máxima (33) do item, devido à inserção 

dos ativos de infraestrutura no rol das obrigatoriedades. No mesmo exercício, o ativo 

intangível passaria de 0 para a pontuação máxima de 2, tendo em vista que também há a 

previsão de obrigatoriedade de registro de controle do intangível pelo Governo.  

Com relação aos estoques, nos níveis de maturidade futuros, a pontuação máxima seria 



 

 

obtida em 2018 (3/3). Quanto às receitas, o exercício de 2017 seria o marco de atingimento da 

pontuação máxima, sendo 14 para maturidade contábil e 7 para maturidade de TI. Para as 

provisões e contingentes, o atendimento ao PIPCP indica que em 2018 o nível de maturidade 

contábil atingirá o máximo (2). Os itens não citados não sofrem mudança de pontuação no 

critério normativo. Assim, à MTI dos exercícios futuros foram atribuídos os seguintes valores: 

75,25 (84,5%) para 2017; 78,25 (87,9%) para 2018, e, a partir de 2019, considerando que 

todas as previsões normativas sejam atendidas, 84,25 (94,6%). Os resultados estimados para 

os exercícios futuros, até 2021, constam da Tabela 2.  

 
Tabela 2 MC e MTI estimados para exercícios futuros no Brasil caso os normativos sejam atendidos 

Item 
2017 2018 2019 2020 2021 

MC MTI MC MTI MC MTI MC MTI MC MTI 

Demonstrações 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Consolidação 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Ativo Imobilizado 29 29 29 29 33 33 33 33 33 33 

Ativo Intangível 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

Estoque 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 

Receitas 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 

Despesas e competência 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Benefícios a empregados 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Provisões e contingentes 0 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 Instrumentos financeiros 2 1,25 2 1,25 2 1,25 2 1,25 2 1,25 

Total 83 75,25 88 78,25 94 84,25 94 84,25 94 84,25 
Nota. MC (maturidade contábil); MTI (maturidade de TI). Pontuação máxima: MC = 100 e MTI = 89. Elaboração própria 

com base em pontuação atribuída aos itens em estudo da PricewaterhouseCoopers (2014). 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar o nível de maturidade dos sistemas de 

informações contábeis no âmbito do Governo Federal brasileiro frente aos padrões 

internacionais, a partir da adaptação de estudo realizado pela PwC que, dentre outros, avaliou 

o nível de maturidade contábil e de tecnologia da informação dos países europeus que 

passaram pelo processo de adoção do regime de competência. 

A revisão da literatura mostrou que a modificação na contabilidade normalmente vem 

acompanhada por novos sistemas de tecnologia da informação, fator que eleva a dificuldade 

de mudanças para todos os usuários, e que muitos países já possuem o suporte de TI 

necessário para o processo de convergência, enquanto alguns países ainda precisam fazer 

investimentos. 

Com relação ao processo de convergência da contabilidade pública brasileira aos 

padrões internacionais, verificou-se que o Governo Federal brasileiro tem promovido diversas 

ações para adequar os sistemas contábeis, como a criação do GTSIS, responsável pela análise 

e elaboração de diagnósticos e estudos visando à harmonização das regras e funcionalidades 

dos sistemas contábeis e fiscais públicos. E que em todos os normativos brasileiros percebe-se 

a preocupação de os mesmos serem apoiados por sistemas contábeis adequados. 

Sobre os achados da pesquisa, os resultados indicam a existência de uma diferença 

entre o aspecto normativo e a aplicabilidade das normas, no que diz respeito ao atendimento 

ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor 

público. Conforme demonstrado, caso o Brasil aplicasse integralmente as obrigatoriedades 

previstas no PIPCP para o exercício de 2016, com a utilização de sistemas informatizados que 



 

 

dão suporte à contabilidade por competência, o nível de maturidade de TI atingiria 77%, 

acima da média dos países europeus constantes do estudo da PricewaterhouseCoopers. 

Também foi verificado que seguindo os preceitos normativos brasileiros, os níveis de 

maturidade contábil e de TI aumentariam até 2019. Desconsiderando uma possível evolução 

dos demais países estudados pela PwC, entre 28 países o MTI do Brasil seria inferior apenas 

ao do Reino Unido, país sede do IFAC, órgão responsável pela emissão das IPSAS. 

Entretanto, ao analisar sob o aspecto da aplicabilidade nos sistemas utilizados pelo 

Governo Federal brasileiro, o estudo mostra que o nível de maturidade de TI caiu 

significativamente, estando entre os mais baixos, numa comparação com os países analisados 

pela PwC, atingindo 41%, superior apenas a oito dos 28 países analisados. 

Considerando que o estudo foi conduzido tendo como base os aspectos divulgados 

sobre os sistemas, bem como instrumentos normativos, recomenda-se para pesquisas futuras 

que seja avaliada a percepção dos profissionais de contabilidade que atuam diretamente com 

os sistemas de informações contábeis em relação ao nível de maturidade de TI da 

Administração Pública.  

Outra possibilidade de estudo é a aplicação a outras esferas de Poder (Estadual, 

Distrital e Municipal), de modo a verificar o atendimento aos aspectos normativos quanto ao 

processo de convergência. Por fim, a análise da implementação ou adequação dos sistemas 

pode ser realizada à luz de outras teorias, como a da contingência ou da legitimidade. 
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