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 Abstract 
Although some governments have invested in the mechanization and automation of 

the state for several decades, it is from the 90s of the last century that this process intensifies 
and changes. Characterized by state digitization, this new phase supersedes the simple 
improvement of old processes and develops systems potentially capable of expanding public 
administration capacity, providing more and better services to taxpayers, and broadening the 
forms of control available to the State. 

This phenomenon, which has received the name of electronic government, can be 
analysed under different fields of knowledge because it derives from technological, social 
and political development. In this thesis, special attention was given to the new forms of 
communication and interaction. This potentially allows information to flow more freely 
between people and entities. This progress can be observed in the new forms used for the 
provision of information and services by the government directly to the citizen, by the capture 
and treatment of personal or financial information, by the creation of databases that 
consolidate information from diverse sources and in many other evident ways or not and are 
transverse to the hierarchical structure. 

Thus, this work investigates how State and Accounting relate and the impacts caused 
by the introduction of the e-government program of Brazil in this relation. It also seeks to 
identify the perceptions of accountants about this. To achieve these objectives, the work is 
developed with a theoretical and conceptual part, which involves a historical survey and a 
description of the institutional environment, and a second part, positivist, that aims to analyse 
the perception of accountants. 

The results obtained provide indications that the relationship between Accounting and 
the State has narrowed in the same direction since the 1920s, when the Income Tax was 
created and the organization of Public Accounting until the mid-1990s. of this relationship 
the obligation of the accounting bookkeeping of the companies by accountants, the 
standardization of the financial reports of compulsory disclosure under legal bases defined 
by the State and the primacy of formality. However, changes in legislation, tax structure, and 
the way the state captures and treats information signals a change in this relationship. 

Finally, through a questionnaire that obtained answers from 269 accountants from all 
regions of Brazil, it was possible to analyse the perceptions of the accounting class about e-
government. Accountants were asked about accounting or financial accounting systems of 
compulsory use for their professional activities. The results indicate that 72% of the 
respondents believe that the introduction of ICTs has been positive for the work of accounting 
professionals, although there has been an increase in responsibility, work and stress. 

Through the modeling of structural equations, a model of analysis that provides 
statistical support was developed. With the use of this technique, evidence was found that 
trust in the systems positively impacted the accountants' perception of electronic government. 

This mixed approach offered some of the elements needed to understand how the 
relationship between the State and Accounting has evolved with the introduction of the 
technological innovations adopted by the State, as well as indications of the importance of 
trust to the personal expectations and perceptions of accountants about this evolution. 
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Resumo  
 
Apesar de alguns governos investirem na mecanização e automatização do Estado há 

varias décadas, é partir dos anos 90 do século passado que este processo se intensifica e se 
transforma. Caracterizada pela digitalização do Estado, esta nova fase suplanta a simples 
melhoria de antigos processos e desenvolve sistemas potencialmente capazes de ampliar a 
capacidade da administração pública, de prover mais e melhores serviços aos contribuintes e 
de ampliar as formas de controle à disposição do Estado. 

Este fenômeno, que recebeu o nome de governo eletrônico, pode ser analisado sob 
diferentes campos do conhecimento pois decorre do desenvolvimento tecnológico, social e 
político. Nesta tese, foi dada especial atenção as novas formas de comunicação e interação. 
Isto potencialmente permite a informação fluir de maneira mais livre entre pessoas e 
entidades. Este progresso pode ser observado nas novas formas utilizadas para o fornecimento 
de informações e serviços pelo governo diretamente ao cidadão, pela captura e tratamento de 
informações pessoais ou financeiras, pela criação de bancos de dados que consolidam 
informações de diversas fontes e tantas outras formas, evidentes ou não e que são transversais 
à estrutura hierárquica. 

Assim, este trabalho investiga como o Estado e a Contabilidade se relacionam e os 
impactos causados pela introdução do programa de governo eletrônico do Brasil nesta relação. 
Busca ainda identificar a percepção dos contabilistas acerca disto. Para atingir estes objetivos, 
o trabalho é desenvolvido com uma parte teórica, conceptual, que envolve um levantamento 
histórico e uma descrição do ambiente institucional, e uma segunda parte, de cunho positivista, 
que visa analisar a percepção dos contabilistas.  

Os resultados obtidos oferecem indícios de que o relacionamento da Contabilidade 
com o Estado se estreita por um mesmo sentido desde os anos vinte do século XX, quando 
da criação do Imposto de Renda e da organização da Contabilidade pública, até meados 
dos anos 90. Foram caraterísticas deste relacionamento a obrigatoriedade da escrituração 
contábil das empresas por contabilistas, a padronização dos relatórios financeiros de 
divulgação compulsória sob bases jurídicas definidas pelo Estado e a primazia da 
formalidade. Contudo, as mudanças ocorridas na legislação, na estrutura fiscal tributária 
e na forma como o Estado captura e trata as informações sinalizam uma mudança nesta 
relação. 

Por fim, através de um questionário que conseguiu respostas de 269 contabilistas de 
todas as regiões do Brasil foi possível analisar as percepções da classe contábil acerca do 
governo eletrônico. Os contabilistas foram inquiridos sobre sistemas de escrituração contábil 
ou financeiras de uso compulsório para as suas atividades profissionais. Os resultados 
apontam que 72% dos respondentes acreditam que a introdução das TICs foi positiva ao 
trabalho dos profissionais da Contabilidade, ainda que se tenha notado um aumento de 
responsabilidade, trabalho e stress. 

Por meio da modelagem de equações estruturais, desenvolveu-se um modelo de 
análise que provê suporte estatístico. Com a utilização desta técnica foram encontradas 
evidências de que a confiança nos sistemas impactou positivamente a percepção dos 
contadores sobre o governo eletrônico. 

Esta abordagem mista ofereceu alguns dos elementos necessários para a compreensão 
de como o relacionamento entre o Estado e a Contabilidade tem evoluído com a introdução 
das inovações tecnológicas adotadas pelo Estado, assim como, indícios da importância da 
confiança para as expectativas e percepções pessoais dos contabilistas sobre esta evolução. 
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Capítulo 1 Introdução 

 

 

Fatos históricos demonstram que a introdução de novas tecnologias é capaz de 

quebrar paradigmas e promover transformações sociais. São exemplos a manipulação do 

fogo, a escrita e os números, antigas tecnologias que modificaram a forma como a 

humanidade enxerga o mundo. Há poucos séculos, a descoberta do vapor promoveu a 

substituição do trabalho humano pelo uso de máquinas, deu impulso a revolução 

industrial e esta, à urbanização. A motorização dos transportes tornou o mundo menor, 

pois provocou a relativização das distâncias. 

Atualmente a criação e a expansão das formas de comunicação têm removido 

fronteiras e as novas formas de processar a informação tem ampliado a compreensão 

humana. Quantidades impensáveis de dados são processados em instantes e transmitidos 

para qualquer local do planeta. A informação pode ser extraída de muitas fontes e estar 

em todos os lugares. 

Entretanto, assim como no passado, as atuais inovações tecnológicas têm 

demonstrado a capacidade de modificar as estruturas. Alguns impactos já são amplamente 

perceptíveis nas formas de se produzir, consumir ou mesmo na maneira como as pessoas 

e as instituições se relacionam. Novas indústrias, produtos e profissões estão a surgir e 

mercados tradicionais, por vezes, a desaparecerem. São tempos de reequilíbrio de poderes. 

O Estado, frente ao desafio de “adaptar-se à crescente difusão das inovações 

tecnológicas e à expansão de um novo paradigma produtivo” (Coelho E. M., 2001, p. 

110), encontra-se em franco processo de modernização, um processo que vem sendo 

acelerado desde meados da década de 1990.  

Este processo tem sido reconhecido como a entrada do Estado para a era dos 

relacionamentos digitais, dos agendamentos automáticos, das informações 

disponibilizadas em páginas virtuais, dos pagamentos eletrônicos e da vigilância por 

controles automatizados e por isto, tem sido chamado de governo eletrônico. 

Para além da terminologia que destaca o eletrônico, o virtual ou a automatização, 

este fenômeno tem recebido especial atenção sob o ponto de vista das ciências 
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relacionadas ao desenvolvimento tecnológico. Entretanto, cabe considerar que o 

progresso decorre de acontecimentos interdependentes (Toffler, 1981) e que a 

implantação de novos sistemas estabelecem uma nova realidade (Manuel Castells, in 

Himanen, 2002, p. 11).  

Assim, a partir do momento em que as novas tecnologias são incorporadas e 

passam a compor uma nova sociedade, ganha importância às novas formas de pensar, a 

natureza dos relacionamentos, as próprias ligações e os conceitos que podem ser usados 

para os analisar (Miller, 1990). Em outras palavras, inovações que expandem as fronteiras 

do conhecimento ou superam limitações geram mudanças sociais, de modo que, uma 

visão estritamente tecnicista pode não ser ampla o suficiente para compreender este 

processo, que é por natureza tecno-social. 

Apesar das justificativas para a implantação dos meios eletrônicos estarem 

usualmente relacionadas ao fornecimento de serviços, a prestação de contas, ao controle 

e a fiscalização de ações do governo e dos contribuintes, o governo eletrônico tem 

demonstrado que as novas vias de comunicação impactam a forma como o Estado se 

relaciona consigo próprio (entre diferentes entidades e esferas), seus contribuintes e 

fornecedores.  

Assim, se por um lado, o governo eletrônico tem se consolidado no Brasil como 

uma nova via informacional, mais rápida e eficiente na captação, processamento e 

transferência de dados, por outro, a ampliação da capacidade informacional tem 

demonstrado potencial para modificar o conceito Estado, pois amplia a informação, 

modifica competências da administração pública e desperta novos anseios. 

Desta maneira, é possível defender que aspectos tecnológicos e sociais evoluem 

por meio de suas interações, em um progresso mutuamente constitutivo, onde a 

velocidade evolutiva da indústria e das tecnologias ocorrem em paralelo ao 

desenvolvimento da sociedade, ou ao menos, de modo positivamente correlacionado, o 

que vai de encontro a Miller (1990) de que as inter-relações são boas formas de se 

observar o progresso. 

Frente a isto, este estudo busca entender parte deste processo e investiga os 

potenciais impactos da implantação do programa brasileiro de governo eletrônico nas 

relações entre o Estado e a Contabilidade, assim como, a percepção dos contabilistas a 

este processo.  

O Estado e a Contabilidade se relacionam de diversas formas e o foco neste 

relacionamento se justifica dado a inegável importância da informação contábil para 
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governar, tanto em termos da prática profissional, quanto a sustentação teórica, pois 

“numbers here are an intrinsic part of the mechanisms for conferring legitimacy on 

political authority” (Rose, 1991, p. 673) e os preceitos e as teorias da Contabilidade 

promovem “uma espécie de racionalidade económica no âmbito das organizações” (Dias 

Filho & Machado, 2004, p. 43). 

Em diversos casos, este relacionamento se faz mediado pela legislação, de modo 

que alterações no relacionamento devem encontrar reflexos nesta ou na estrutura de poder 

responsável por desenvolve-la. É por meio da capacidade de legislar que o Estado se torna 

um stakeholder privilegiado e a Contabilidade "fiscal" uma obrigação aos contribuintes. 

Cabe destacar ainda que o Estado e a Contabilidade são construções 

essencialmente sociais, e portanto, dependentes da racionalidade e daquilo que Toffler 

chamou de “espírito da época” (1981, p. 9). Também é de se destacar que o governo 

eletrônico, apesar dos aspectos tecnológicos, é dependente da participação social 

(Mandarano, Meenar, & Christopher, 2010), da confiança (Morgeson, Vanamburg, & 

Mithas, 2010, Hardy & Williams, 2011, Arduini, Belotti, Denni, Giungato, & Zanfei, 

2010) e das habilidades da população e dos funcionários públicos (Baines, Wilson, & 

Walsh, 2010, Mcnutt, 2010). Além disto, este também é uma ferramenta de governo, 

cujos objetivos são usualmente decorrentes de escolhas políticas (Ahn & Bretschneider, 

2011). 

Assim, por meio de aspectos sociais, este trabalho busca conhecer os impactos do 

uso de novas tecnologias nas relações entre o Estado e a Contabilidade, cujos objetivos, 

contributos esperados e desenho de pesquisa, encontram-se apresentados de modo sucinto 

a seguir. 

 

1.1 Objetivos 

 

Esta tese investiga como o Estado e a Contabilidade do Brasil se relacionam, de 

que maneira o governo eletrônico impacta este relacionamento e qual a percepção dos 

contabilistas a este respeito.  

Este trabalho tem foco nos primeiros vinte anos do programa de governo 

eletrônico brasileiro, contudo, utiliza-se de fatos históricos, da literatura, de documentos, 
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assim como, da percepção dos contabilistas para conseguir identificar aspectos deste 

relacionamento. 

 

1.2 Contributos esperados 

 

A nível teórico, este estudo busca identificar aspectos na literatura acerca das 

diversas formas pela qual o Estado e a Contabilidade se relacionam e de que modo o 

governo eletrônico pode impactar estas relações, especialmente em países em 

desenvolvimento.  

A nível empírico, espera-se identificar as percepções dos contabilistas brasileiros 

acerca de como os conceitos Estado, Contabilidade e as tecnologias se relacionam, assim 

como, quais impactos foram percebidos na prática contábil. Isto se realizará com foco nas 

inovações oriundas do governo eletrônico que afetam o trabalho dos contabilistas para o 

Estado. 

A forma como a pesquisa é estruturada é apresentada neste capítulo de modo 

sucinto e de modo mais amplo no capítulo da metodologia.  

 

1.3 Estrutura da Pesquisa 

 

A via eleita para se obter respostas percorre uma parte teórica, conceptual e 

histórica, que é complementada por uma parte empírica. A parte empírica se baseia em 

um questionário que busca extrair a percepção dos contabilistas e se sustenta em preceitos 

da Teoria da Aceitação de Tecnologias e no uso de técnicas robustas de análise estatística. 

O trabalho é estruturado em sete capítulos. Este primeiro introdutório apresenta o 

tema, os objetivos e expõem brevemente as limitações e o desenho de pesquisa. O 

segundo capítulo é uma revisão de literatura que abrange a Sociedade do Conhecimento, 

o Estado, a Contabilidade e os programas de governo eletrônico, assim como as formas 

como estes se relacionam. Estes são constructos amplos, que permitem diversas análises, 

consoante o foco dado e o ramo de ciência que se toma por base. A revisão de literatura 

permite a compreensão dos fatores que levaram à evolução de conceitos, temas e áreas, 
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assim como, ajuda a explicar os fatores determinantes e as implicações das mudanças 

ocorridas (Luna, 2002, p. 86). Segundo Lakatos e Marconi (2005, p. 27)  

A pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada 
pública em relação ao estudo. Esta tem a finalidade de colocar 
o pesquisador em contato direto com tudo o que já foi dito sobre 
determinado assunto. 

 Já o Capítulo 3, por sua vez, detalha a metodologia eleita para esta pesquisa e os 

capítulos 4 e 5 têm por objetivo oferecer um panorama geral do processo de implantação 

do governo eletrônico brasileiro, com especial atenção ao ambiente institucional e a 

organização legal, fiscal–tributário, sobre a qual este processo se desenrola. Os dados são 

recolhidos de livros, trabalhos acadêmicos, artigos em periódicos e outras fontes, tais 

como os endereços eletrônicos de órgãos do governo e as legislações. 

O quarto capítulo é um estudo abrangente que busca apresentar as características 

do Brasil por duas vertentes diferentes. A primeira (item 4.1) apresenta o ambiente 

institucional e as características do complexo sistema administrativo-político-tributário, 

assim como, elenca os tributos mais significativos. A segunda vertente centra-se no 

relacionamento histórico e anterior entre o Estado brasileiro e a Contabilidade e retrata a 

história do controle estatal, especialmente por meios contábeis.  

O capítulo 5 apresenta a história dos primeiros 20 anos do programa de governo 

eletrônico brasileiro. Este período é dividido em três momentos, onde o primeiro 

momento se inicia em meados da década de 1990, com projetos isolados, 

majoritariamente composto por iniciativas municipais e estaduais. O momento seguinte 

é marcado pela entrada oficial do Brasil na Sociedade da Informação em abril de 2000 e 

se estende até o terceiro e último conjunto de acontecimentos abordados nesta tese. Este 

último inicia-se com a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 

em meados de 2007 e tem seu prazo final fixado em 2014, fim do intervalo de duas 

décadas, a que este estudo se delimita.  

O capítulo 6, objetiva conhecer a percepção dos contabilistas acerca deste 

processo. Esta percepção é capturada por meio de um questionário enviado aos 

profissionais. A mensuração desta percepção é realizada por meio de análises 

quantitativas e da modelagem de equações estruturais. O modelo proposto apoia-se no 

modelo parcimonioso da teoria da aceitação da tecnologia (TAM) e nos constructos 

confiança e satisfação. 
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Por fim, no capítulo 7 estão as conclusões, contribuições e limitações deste 

trabalho. No apêndice encontra-se o questionário aplicado e nos anexos um material útil 

para a compreensão da estrutura tributária brasileira. 

Um maior detalhamento pode ser encontrado no capítulo 3 - Metodologia. 
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Capítulo 2 Revisão de Literatura 

 

 

O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas tem promovido novas formas 

de interação e consumo. Estas novas formas também são a marca de uma nova sociedade, 

uma sociedade que possui novos valores e que é capaz de trocar grande quantidade de 

informações em pouquíssimo tempo.  

Chamada de Sociedade do Conhecimento, esta mudança tecnológica-social tem 

permitido um acesso imediato a mais informações, dada a supressão das distâncias físicas 

e a mitigação das barreiras da linguagem, de modo que pode ser vista como um reflexo 

dos novos tempos e da abundância de informação. Em função da rápida mudança social, 

esta nova sociedade se apresenta como uma ruptura de valores sociais e econômicos e 

vem sendo objeto de estudo na academia e por órgãos internacionais, como a UNESCO, 

a United Nations University - UNU e o Word Bank.  

Pode-se afirmar que o setor privado saiu na frente e que o rastro de transformações 

é amplamente visível em diversos aspectos. Mais do que melhorias nas formas de 

comercialização, consumo e gestão existentes, todo um novo mercado foi criado, assim 

como, antigas indústrias desapareceram.  

Contudo, o setor privado pode estar a oferecer apenas indícios da capacidade 

transformativa das novas tecnologias, uma vez que o Estado possui uma quantidade maior 

de objetivos, maior compulsoriedade e um maior acúmulo de competências.  

Para além dos objetivos, do tamanho e da estrutura que o torna lento, o processo 

estatal diferencia-se do privado pela maior capilaridade e pela concentração assimétrica 

de poder. A capacidade de tributar, legislar e julgar, juntamente com a exclusividade no 

uso da violência oferecem indícios de possíveis relações com alguma assimetria de poder 

em alguns dos muitos tipos de relacionamento que o Estado mantém com a sociedade e 

suas instituições. Para além disto, o processo de digitalização do Estado é uma realidade 

latente cujos impactos ainda não são totalmente conhecidos.  

Dentre as diversas óticas possíveis para se investigar este processo, este estudo 

elegeu a vertente que privilegia as interações e o fluxo informacional.  
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2.1 Sociedade do Conhecimento 

Esta escolha se deve ao fato de historicamente a Contabilidade ser empregada 

como uma ferramenta de governo e por ser uma tecnologia de informação, uma via por 

onde os dados de operações financeiras são transformados em informações úteis para 

diversos fins. 

Dado a esta escolha, esta capítulo contextualiza um conjunto de elementos dentro 

do tempo e da mentalidade da Sociedade do Conhecimento e define os principais 

elementos da rede formada pelo Estado, Contabilidade e as inovações, personificadas no 

governo eletrônico, ou seja, recolhe na literatura elementos pertinentes para a 

compreensão destes conceitos e de como estes elementos se relacionam, tendo em conta, 

as novas demandas da Sociedade do Conhecimento. 

Na Figura 1 é apresentado um diagrama com o modelo conceitual utilizado neste 

capítulo e que irá orientar esta revisão.  

 

Figura 1: Diagrama dos conceitos abordados 

 

 

Por fim, são apresentados estudos anteriores que ajudam a entender de que modo 

a academia tem tratado o tema. 

Deste modo, esta revisão inicia-se pela caraterização da Sociedade do 

Conhecimento, que serve de cenário às transformações. 

  

 

2.2 Estado

2.3 
Contabilidade

Interações

2.4 Governo 
eletrônico

2.5 Estudos anteriores 
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2.1 Sociedade do Conhecimento 

 

A evolução humana pode ser considerada uma constante; evidências históricas 

apontam que por todos os tempos a curiosidade e a observação sobre os acontecimentos 

conduziram a descobertas. Entretanto, a velocidade e a direção desta evolução não 

parecem seguir de forma linear e compassada. Assim, apesar de sempre existir algum 

progresso, aparentemente surgem alguns momentos em que parece haver um afluxo 

maior de novas descobertas em alguns campos do conhecimento, ou em vários campos, 

que convergem em uma mesma direção. 

Toffler (1981) chamou estas épocas de intensas mudanças de ondas. Para este 

autor, estas ondas são causadas por grupos criativos e transformadores, dotados de novas 

tecnologias e novas propostas, que chegam e alteram os meios de produção, o 

conhecimento e a sociedade direcionados dentro de um certo “espírito de época”, ou seja, 

o progresso é decorrente de acontecimentos interdependentes. Ainda segundo Toffler 

(1981, p. 9):  

Each wave, or civilization phase, develops its own “super-
ideology,” or Zeitgeist, with it explains reality and justifies its 
own existence. This ideology impacts all the spheres which 
make up a civilization phase: Technology, Social patterns, 
Information patterns and Power patterns. 

Este autor afirma que a primeira onda de desenvolvimento perdurou milhares de 

anos foi caracterizada pelo desenvolvimento da atividade rural (ou setor primário da 

economia). Esta foi sucedida por uma segunda onda, iniciada na revolução industrial e 

marcada pela atividade industrial (setor secundário). Por fim, a atualidade seria a terceira 

onda, que quando observada com foco nos meios de produção, que se destaca pela busca 

do conhecimento, que redireciona o sentido de valor para ativos intangíveis e para as 

formas de conhecimento que podem ser transformadas em serviços especializados, 

“customizados” ou produtos de alto valor agregado.  

Nesta nova sociedade, segundo Toffler (1981), os meios de produção estão sendo 

redesenhados para nichos, chocando-se com a mentalidade anterior, estruturada na 

propriedade, na massificação e em ganhos de escala.  
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Para Kumar (1997), a antiga estrutura industrial está abrindo lugar a uma nova 

estrutura de serviços e informações. Esta nova sociedade se distância dos fisiocratas e do 

pensamento predominante na revolução industrial ao reconhecer valor nas ideias, 

processos e relacionamentos. Esta, de um modo amplo, vem sendo chamada de 

knowledge society. No Brasil foi inicialmente chamada de “sociedade da informação”, 

contudo hoje sendo mais aceita a alcunha “Sociedade do Conhecimento”.  

Diversos autores têm buscado, com grande sucesso, apontar e mensurar os 

resultados desta última onda. Cabe destacar o pioneirismo de Fritz Machlup (1962), autor 

do livro “The Production and Distribution of Knowledge in the United States” que 

destacou o valor do conhecimento, os do já citado Toffler (1981) e os de Drucker que em 

1966 vislumbrou esta onda sobre diversos aspectos muito antes desta efetivamente 

acontecer, apontando, dentre outras coisas, quatro rupturas eminentes: 

1. “New emerging industries is squarely based on knowledge. Not a single one is 
based in experience” (Drucker, 2011, p. 40); 

2.  “The word has become, in other words, one Market, one global shopping centre” 
(p. xxviii); 

3. “The political matrix of social and economic life is changing” (p. xxviii); 
4.  “Knowledge has become the economy’s central resource” (p. 152). 

Drucker (2011, 1º edição de 1966) é apontado por Coutinho e Lisbôa (2011) como 

o responsável pela promoção e desenvolvimento dos conceitos que atualmente são a base 

desta nova sociedade. Desde então diversos estudos estão a reconhecer estas mudanças 

sociais e a tentar encontrar um nome capaz de designar este movimento. 

Diversas propostas de nomes surgiram, usualmente com foco em alguma área do 

conhecimento, tais como a economia, as tecnologias empregadas ou aspectos sociais. 

Dentre os nomes propostos, se destacam, pela visão de mercado, os termos “post-

industrial society” cravado por Daniel Bell (1973) e Jean-François Lyotard (1979).  

Já a partir de uma visão que privilegia a tecnologia, foram criadas a alcunha 

“sociedade tecnizada” por Lucília Machado (1993), “information society” proposta por 

Adam Schaff (1995), assim como “Technotronic era”, “Global village” e “Information 

age”. Ou ainda a expressão “sociedade em rede” de Manuel Castells (1999).  

Atualmente, as nomenclaturas ainda utilizadas são “Sociedade da Informação”, 

que para Castells (1999) se deve a Nora e Minc (1980), e “knowledge society”, que foi 

popularizada por Alvin Toffler (1981).  

Contudo, as potencialidades desta Nova Era podem ser ainda mais amplas, pois 

impactam muito além do percebido pela visão econômica. Segundo Drucker (2011), esta 
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transformação social é capaz de alterar os meios de produção, o conceito de comércio 

mundial, de política e até mesmo o significado do conhecimento. De certa maneira, o 

conceito ainda tem sido associado a uma “série de realidades distintas”. Romeiro (2010, 

p. 1) aponta que a Sociedade do Conhecimento ainda é associada: 

[…] aos desafios inerentes ao desenvolvimento das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) (Komninos, 
N., 2002; Mansell, R. e When, U., 1998), o crescente 
funcionamento em rede (Castells, M., 1996), a inovação 
(Knight, R. V., 1994), a economia intensiva em conhecimento 
(Bell, D., 1973) ou a aprendizagem (Lundvall, B. Å., 1998). 

Esta nova fase social pode ser vista como derivada de uma evolução técnica-social, 

de forma que tem sido analisada a partir de diversos prismas. Evers (2001, p. 13), por 

exemplo, afirma: 

Often the concept of a knowledge society is confused with the 
concept of an information society, and the importance and 
prevalence of ICT (information and communication 
technology) is emphasised. This is definitely misleading and 
represents a way of thinking still coloured by the epistemic 
culture of an industrial society. It is not the hardware, but the 
software, that is the keystone of a knowledge society. In a 
knowledge society, systems are not technology driven but 
determined by contents, meaning and knowledge.  

Rodrigues (2011, p. 10) salienta que existe uma relação entre o atual 

desenvolvimento tecnológico e o intelectual: 

As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação já́ não 
são meros instrumentos no sentido técnico tradicional, mas sim, 
algo tecnologicamente novo e diferente. Vejamos as 
diferenças: as tecnologias tradicionais serviam como 
instrumentos para aumentar o alcance dos sentidos (braço, 
visão, movimento etc.). As Novas Tecnologias ampliam o 
potencial cognitivo do ser humano e possibilitam interligações 
cognitivas complexas e cooperativas. 

De fato, para além de ferramentas de gestão, o desenvolvimento de novas 

tecnologias está promovendo a criação de novas formas de relacionamento entre 

organizações, órgãos, agentes e indivíduos. É amplamente visível que o progresso atual 

possibilita o acúmulo de incalculáveis registos, sem fronteiras, de difícil controle e 

facilmente acessíveis. Também é possível afirmar que parte do atual estágio do 

desenvolvimento humano decorre desta inimaginável quantidade de informações 

produzidas e registadas nestas últimas décadas, quer seja pela academia, empresas, 
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governos ou mesmo pelos indivíduos comuns, que registam e divulgam fatos, fotos e 

acontecimentos a todo instante.  

Estas novas formas de interação têm criado uma herança informacional ampla, que 

se diferencia em volume e formas de acesso das gerações anteriores, onde as informações 

eram transmitidas majoritariamente pela conversa truncada entre gerações ou restritas, de 

alguma forma, à visão de quem produzia livros. Este estoque de informações a disposição 

de uma quantidade cada vez maior de pessoas pode vir a ser considerada a maior ruptura 

desta geração. 

Contudo, conhecimento e informação não são sinônimos, assim como informação 

difere-se de dados, de forma que cabe uma rápida definição destes conceitos. Os dados 

podem ser considerados a matéria prima da informação, podem ter um ou mais 

significados, contudo, quando vistos isoladamente, não são capazes de transmitir uma 

mensagem ou representar algum conhecimento. 

Os dados tratados, contextualizados ou agrupados de alguma forma, se tornam 

informações. Estas já possuem significado de forma isolada e podem ser utilizadas 

inclusive para a tomada de decisões. 

Contudo, ao contrário do senso comum, o conhecimento não é o simples acúmulo 

de informações (informação memorizada). Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), 

informação pode ser empregada como sinónimo de Conhecimento Explicito, que consiste 

no conhecimento adquirido formalmente nas academias, nos livros, periódicos e 

atualmente nos sites e blogs, ao passo que “Conhecimento Tácito” é a soma dos 

conhecimentos adquiridos formalmente mais a visão que o indivíduo possui do mundo.  

Antunes e Martins (2002, p. 49) completam o entendimento explicando que o 

conhecimento tácito ainda é impactado pelo sistema de crenças, valores e experiências 

adquiridas e consiste na utilização da informação para criar valor, ou seja, a 

transformação do conhecimento explícito em tecnologia, novos produtos e serviços, 

“sobressaindo-se de alguma forma”. Uma definição interessante é dada por Castro:  

As informações são valiosas, mas o conhecimento constitui um 
saber. Produz ideias e experiências que as informações por si 
só não serão capazes de mostrar. Se informação é dado 
trabalhado, então conhecimento e informação trabalhada 
(Castro, 2011, p. 12). 

Desta forma, neste texto o constructo conhecimento é percebido como uma 

atividade intelectual, um processo mental oriundo de questionamentos e indagações e 
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cujos resultados são percebidos por meio das relações entre as diversas informações 

previamente obtidas.  

Entretanto, conhecimento e informação apesar de díspares são conceitos 

correlacionados, dependentes das formas de acesso e comunicação. Thompson e Brandão 

(1999) alertam que, quando novos meios de comunicação são desenvolvidos e 

introduzidos na sociedade, estes alteram as maneiras pelas quais os indivíduos se 

relacionam uns com os outros e são capazes de provocarem mudanças sociais. Para além 

disto, “as relações de comunicação são, de modo inseparável, sempre, relações de poder 

que dependem, na forma e no conteúdo, do poder material e simbólico acumulados pelos 

agentes” (Bourdieu, 1989, p. 11)1.  

Sobre isso, Fava (2008, p. s/n) escreveu: 

Observando a história da Renascença europeia, verificamos 
que antes da invenção da imprensa, no início do século XV, 
como a ciência estava nas mãos de instituições fortes como a 
monarquia e a igreja, fazia-se acreditar que essas sabiam mais 
do que todos. Afinal, elas eram as únicas fontes de 
conhecimento e sabedoria disponíveis. Com a invenção da 
imprensa, a ciência popularizou-se e descobriu-se que essas 
instituições tradicionais eram mais frágeis do que pareciam. 
Reis e padres passaram a ser apenas pessoas, muitas delas nada 
melhores do que pessoas comuns. Se, naquela época, era a 
imprensa que fazia a diferença hoje em dia são a televisão, os 
computadores, a Internet, a rede mundial de computadores e 
outros. 

Decerto que o conhecimento sempre foi um recurso importante para o progresso 

das sociedades, em qualquer época e para a manutenção do poder em qualquer regime. 

Também é possível observar que cada época valorizou certos tipos de conhecimento em 

detrimento de outros e que as últimas décadas passaram a revestir com maior importância 

o avanço intelectual e a democratização da informação por meio das novas formas de 

interação. 

Assim, possivelmente, o que define a atualidade seja a forma como a informação 

é desenvolvida e disseminada, como o conhecimento é posto em uso, de forma mais 

intensiva e abrangente. É isto que altera radicalmente a base do desenvolvimento humano 

- a transmissão do conhecimento entre contemporâneos e gerações.  

                                                
 

1 Como curiosidade, vide a bibliografia de Assis Chateaubriand, no Brasil. 
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Destarte, Sociedade do Conhecimento pode ser caracterizada como uma fase do 

desenvolvimento humano, que privilegia determinados saberes, que dispõe de um grande 

estoque de informações e que cultiva novas formas de relacionamento, capazes de 

mitigarem limitações espaciais e geográficas, com amplo potencial para novos equilíbrios 

nas relações de poder, desde estruturas básicas como a família, até à forma como o Estado 

passa a ser percebido. 

 

2.2 Estado 

 

Ao se buscar em um dicionário a definição para a palavra estado, pode-se deparar 

com dezenas de definições diferentes. Da mesma forma, o constructo Estado 

(normalmente escrito com a primeira letra maiúscula), enquanto instituição social, 

também tem sido discutido a partir de critérios bastante dispares e usualmente encontra-

se associado a ideia de governo, pátria ou país. 

De um modo amplo, as definições rondam a ideia de que o Estado é a “ordem 

jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um determinado povo, situado em 

um determinado território” (Dallari, 1972, p. 118). Provavelmente a ideia de um bem 

comum tenha sido construída apoiada em Aristóteles, que afirmava que o Estado existe 

para promover a boa qualidade de vida e não apenas a vida (Farhat, 1996).  

Para além desta característica, esta definição apresenta os três conceitos base 

existentes em muitas das definições usuais: a ideia de soberania, a existência de um povo 

ou nação e a existência física marcada pela territorialidade.  

Deriva-se disto a ideia de nacionalidade humana, onde a “nação é inseparável do 

elemento humano e da identidade interna da comunidade” (Farhat, 1996, p. 402). Da 

mesma maneira, a noção de territorialidade, para além de aspectos físicos, pode remeter 

para a necessidade de reconhecimento por outros Estados de que um determinado espaço 

geográfico pertence a determinado povo ou nação. 

Por fim, a percepção de uma ordem jurídica soberana também pode ser associada 

à ideia de governo. Desta forma, estes conceitos podem, no fundo, ser considerados como 

relações de poder, propriedade (ainda que coletiva) e de hegemonia de um determinado 

grupo de pessoas sobre outras. 
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Justamente por isto, esta secção está dividida em duas partes, uma sobre a 

evolução do conceito “Estado” e outra sobre a influência do equilíbrio (e desequilíbrios) 

dos poderes para a formação e funcionamento do Estado, que se inicia a seguir.  

 

2.2.1 A evolução do conceito 

 

De um modo amplo, a concepção de Estado usualmente encontra-se associada à 

ideia do pacto social e normalmente tem sido desenvolvida a partir dos conceitos de 

Rousseau (século XVIII), que descreve o homem original como um “bom selvagem 

inocente”, ou a partir da tese do “homem lobo do homem” de Thomas Hobbes (século 

XVII).  

Apesar de terem alguns séculos, estas teses ainda são populares e frequentemente 

utilizadas para justificar e validar a criação do Estado. Apesar de aparentemente 

divergentes, dado que justificam a existência do Estado por motivos antagónicos, ambas 

partem de um mesmo princípio e evidenciam uma percepção do social como uma luta 

entre fortes e fracos, vigorando essencialmente o poder da força física, o hard power. Isto 

pode ser corroborado nas palavras de Hobbes (1999, p. 110), que define o Estado como 

um poder soberano: 

Esse poder soberano é adquirido, ou pela força natural, física, 
de submeter os outros a sua autoridade, ou mediante acordo 
entre os súbditos para se submeterem a uma assembleia, ou a 
um homem, de maneira voluntária, no desejo de serem 
protegidos contra os outros.  

Observa-se ainda nestas palavras de Hobbes que a força física é tida como natural 

e que a “maneira voluntária” de ceder direitos a um “governo” é induzida pelo medo e 

pela busca de proteção.  

Nesse contrato hipotético, os homens simultaneamente abdicam de sua “liberdade 

total” e consentem a concentração deste poder nas mãos do Estado, que passa a deter “o 

direito exclusivo do uso da força e da violência, da vingança contra os crimes, da 

regulamentação dos contratos econômicos” (Chauí, 2000, p. 221). Assim, o Estado passa 

a ter o poder de legislar e tributar uma determinada população, por meio do poder 

extroverso, o poder unilateral de impor obrigações para o administrado, por meio dos atos 

imperativos da administração pública, atos que extravasam os seus próprios limites.  
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Segundo Chauí (2000, p. 220), com esta concordância e a cessão de direitos tem-

se a criação da soberania e do soberano: 

A passagem do estado de natureza à sociedade civil se dá por 
meio de um contrato social, pelo qual os indivíduos renunciam 
à liberdade natural e à posse natural de bens, riquezas e armas 
e concordam em transferir a um terceiro – o soberano – o poder 
para criar e aplicar as leis, tornando-se autoridade política. O 
contrato social funda a soberania.  

Estas teses também promovem a percepção de que “o poder é conferido ao 

soberano pelo povo”, e que a sociedade civil é o Estado propriamente dito, pois: “Trata-

se da sociedade vivendo sob o direito civil, isto é, sob as leis promulgadas e aplicadas 

pelo soberano” (Chauí, 2000, p. 221). Observada desta forma, a figura do Estado e do 

governante se confundem, assim como da soberania com o soberano. 

Para além disto, os principais argumentos destas teses se apoiam na ideia de que 

o Estado é a melhor solução para os problemas de invasões, no pressuposto da existência 

de harmonia entre os Estados e da perfectibilidade infinita, perfectibilidade esta que 

deveria ter conduzido a uma situação em que a probabilidade de guerra deveria sofrer 

uma redução constante (Waltz, 2004). Cabe sempre lembrar que todas estas teses tiveram 

por objetivo a validação de um conceito, que só existe em função da aceitação da 

sociedade. 

Thomas Hobbes, para além de defender a existência de um contrato social tácito 

e compulsório, também comparou o Estado a um monstro chamado Leviatã, uma figura 

lendária de grandes proporções presente no imaginário dos navegantes europeus da Idade 

Média. Esta criatura também é citada na Bíblia em Salmos (74:14 e 104:26), Jó (3:8, 41:1 

e 41:3) e Isaías (27:1), caracterizada como um monstro de várias cabeças e cujo corpo é 

comparado com diversos animais, tais como o dragão marinho, a serpente e o polvo, pois 

“na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor” (Jó 

41:33). 

A comparação, tão aceite, do Estado a um monstro poderoso como o Leviatã 

oferece evidências de uma possível relação de subordinação, medo e obediência, algo que 

diverge da ideia deste ser a representação da vontade popular plena e democrática. Assim, 

o Estado pode ser entendido como um novo agente, já dotado do hard power (Nye, 2009, 

p. 160), fruto do direito exclusivo do uso da violência. 

Hegel (2001, p. 93) converge a isto e caracteriza o Estado como um agente (social) 

ativo, dotado de poder e acrescenta que este possui motivações próprias. De certa maneira, 
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este autor retira um pouco da ingenuidade acerca do poder democrático ao afirmar que “o 

que constitui o Estado é uma questão de inteligência instruída e não de uma decisão 

popular”.  

Para ele o “Estado é uma entidade abstrata que tem sua realidade — simplesmente 

generalizada — nos cidadãos”, ou seja, uma entidade que possui autonomia e “isto 

envolve uma distinção entre os que dão ordens dos que obedecem”, uma vez que “aqueles 

que dão ordens parecem agir em oposição ao conceito de liberdade, que é o próprio 

fundamento do Estado” (Hegel, 2001, p. 94).  

A percepção do Estado como um instrumento de dominação também era 

partilhada por Karl Marx. Para ele o Estado era “um comitê que administrava os assuntos 

comuns de quem calhasse estar por cima em cada momento” e que com o fim das classes 

o Estado deveria definhar “até se extinguir”, ou ao menos “até tornar-se um mero 

administrador das coisas”, conforme relatam Micklethwait e Wooldridge (2015, pp. 75-

76). 

A partir de uma visão sociológica, Max Weber (1979, p. 9) diverge da 

conceituação totalmente abstrata sobre o Estado, pois para este autor as ações deste 

decorrem das decisões das pessoas que estão no poder.  

Para outros fins e conhecimento (por exemplo, os jurídicos) ou 
de finalidade práticas, por outro lado, pode ser conveniente e 
mesmo inevitável tratar de determinadas formações sociais 
(“Estado”, “cooperativa”, “sociedade por ações”, “fundação”) 
como se fossem indivíduos (por exemplo como detentores de 
direitos e deveres ou como agentes em ações juridicamente 
relevantes). Para a interpretação compreensível das ações pela 
Sociologia, ao contrário, essas formações nada mais são do que 
desenvolvimentos e concatenações e ações específicas de 
pessoas individuais, pois só estas são portadoras 
compreensíveis para nós de ações orientadas por um sentido. 

Desta forma Weber (1979, p. 43) demonstra a importância de se estudar o Estado 

dentro de um contexto social maior e defende ainda que cada época social pode ser 

caracterizada por um determinado sistema político e por uma elite (ou classes 

dominantes) que, para se manterem no poder, desenvolveram aparelhos administrativos 

capazes de legitimar e dar suporte à sua autoridade.  

Neste sentido, é facilmente visível que cada época teve um determinado sistema 

político dominante e que cada país possui certas características que os distinguem em 

termos políticos. Montesquieu (2000) resumiu em três os sistemas de governo: 
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despotismo, monarquia ou república, e alertou que suas características estão associadas a 

quem e como se detém o poder. 

Suponho três definições, ou melhor, três fatos: o governo 
republicano é aquele no qual o povo ou apenas uma parte do 
povo possui o poder soberano; o monárquico, aquele em que 
um só governa, mas através de leis fixas e estabelecidas; ao 
passo que, no despotismo, um só sem lei e sem regra, tudo 
impõem tudo por força de sua vontade e de seus caprichos. 
(Montesquieu, O espírito das leis, 2000, p. 19). 

Como apontado por Weber (1979), para garantir o poder em cada sistema se faz 

necessário dar legitimidade à autoridade. Montesquieu chamou esta validação de 

sentimento e expôs os três sentimentos políticos fundamentais para assegurar estabilidade 

a cada tipo de governo, respectivamente, o medo como base de sustentação do despotismo, 

a honra para sustentar a monarquia e as vontades dos reis e, por fim, a virtude, não uma 

virtude moral, mas uma “virtude propriamente política como sentimento necessário para 

a república” (Montesquieu apud Aron, 2000, p. 22). 

No que tange aos governos democráticos e os sentimentos que devem animar os 

homens para que o Estado funcione harmoniosamente, Aron (1992) define a virtude como 

o respeito pelas leis e a dedicação do indivíduo à coletividade. Este reitera que isto não 

significa que na república os homens sejam virtuosos, “mas que deveriam sê-lo e que as 

repúblicas só serão prósperas na medida em que os cidadãos forem virtuosos” (Aron, 

1992, p. 21). 

Desta maneira, pode-se conceituar o constructo Estado, até aqui, como um ente 

que detém meios e força para exercer este poder, cujas ações e decisões decorrem da 

disputa de poderes entre os diversos interesses, uma espécie de problema de agência com 

mais complexidade, pois além da clássica divergência entre agentes e principais, ou seja 

entre interesses de agentes diferentes, ocorrem conflitos internos, especialmente entre os 

muitos e divergentes grupos que compõem o principal. 

Em outras palavras, pode-se afirmar que por um lado o grupo “agentes” é formado 

por diversas classes de agentes públicos, tais como governantes, os políticos do 

legislativo ou outros funcionários públicos, com diferentes motivações (genericamente 

tratados como burocratas) e que, por outro lado, a sociedade ainda que possa ser 

reconhecida como o principal, dificilmente pode ser reconhecida como homogénea, 

sequer em seus interesses. 

Assim, a disputa por poder, que pode ser vista como inerente ao Estado desde as 

antigas teses que partiam do princípio do social como uma luta entre fortes e fracos, 
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ganhou novos contornos e novas formas de equilíbrio, de forma que atualmente o hard 

power concorre com os poderes financeiros e ideológicos, dentre outros, nem sempre tão 

explícitos. 

 

2.2.2 As forças dentro do Leviatã 

 

Como apontado, o Estado é uma construção social, cuja legitimidade é dependente 

de um espírito de época e cujas ações são determinadas por um soberano ou por um 

conjunto de agentes que agem, usualmente, sob influência de grupos com interesses 

divergentes, que disputam poderes e benefícios.  

Assim, temos o soberano (ou governante) e os burocratas por um lado e a 

sociedade, um conceito amplo que abriga interesses divergentes e conflitantes, pelo outro 

lado. Estes grupos interagem e por vezes são percebidos como agente e principal; outras 

vezes como uma relação invertida de comandantes e comandados, ou, ainda mais 

recentemente, a partir uma relação onde o Estado pode ser considerado um fornecedor do 

bem-estar, condição em que este se assemelha, em alguns aspectos, a um fornecedor de 

uma relação comercial de prestação de serviços. 

Parte disto surge da ausência de uma clara distinção de alguns conceitos, tais como, 

o que são serviços públicos ou qual a diferença entre um serviço de um fornecedor 

privado de um serviço público. Para Broadbent e Guthrie (2008, p. 132) 

[…] public services are those activities which are enshrined 
within the notion of public good or service based on 
universality of access for the citizenry rather than the private 
provision through a market. It is assumed these “public services” 
should be available for all members of the given society, 
supplied in an equitable fashion. This is a substantial shift in 
the definition and boundary of the nature of the subject […] 

Da mesma maneira se faz necessário clarificar a diferença entre a estrutura estatal 

e governantes, que, por vezes são tomados por um mesmo conceito. Chama-se 

usualmente de “aparelho do Estado” a Administração Pública, classe que reúne os 

governantes. Esta é formada por um núcleo estratégico que reúne dirigentes dos três 

poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e dos três níveis (União, Estados e 

Municípios), pelos funcionários públicos e pela força militar / policial.  

Por outro lado, “Estado” é a soma do aparelho do Estado ao sistema institucional-

legal, que regula não apenas o próprio aparelho do Estado, mas toda a sociedade. Segundo 
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a Câmara de Reforma do Estado (Plano diretor da reforma do aparelho do Estado, 1995, 

p. 41)2: 

O aparelho do Estado é regido basicamente pelo direito 
constitucional e pelo direito administrativo, enquanto que o 
Estado é fonte ou sancionador e garantidor desses e de todos os 
demais direitos 

Contudo, cabe destacar que o relacionamento entre estes atores pode, por vezes, 

encobrir esta distinção, uma vez que as regras controlam os dirigentes e que usualmente 

são estes que as fazem ou as modificam. Destaca-se desta forma o papel institucional em 

limitar poderes e a restringir atitudes discricionárias, assim como, o apoio popular ou 

outras formas de validação do poder dado ao governante.  

Soma-se nisto os diversos fatores externos, os diversos grupos de interesses e as 

forças de coação de diversos agentes. Sobre isto, Rose e Miller (1992, p. 178) destacam 

a necessidade de se estudar o jogo do poder e os grupos de interesse com certa malícia, 

dado que: 

Polítical power is exercised today through a profusion of 
shifting alliances between diverse authorities in projects to 
govern a multitude of facets of economics activity, social life 
and individual conduct. Power is not so much a matter of 
imposing kind constraint upon citizens as of “making up” 
citizens capable of bearing a kind of regulated freedom. 
Personal autonomy is not the antithesis of polítical power, but 
a key term in its exercise, the more so because most individuals 
are not merely the subjects of power but plays a part in its 
operations  

Broadbent e Guthrie (2008) também realçaram a importância de se entender a nova 

estrutura do Estado, uma vez que empresas de propriedade mistas e outros prestadores de 

serviços de direito privado (tais como terceiro setor, as parcerias público-privado ou 

outras formas) competem nesta responsabilidade. Da mesma forma estas autoras 

destacam o papel dos fundos de investimentos públicos e os novos papéis dos investidores 

e do Estado (inclui a legislação) nestas novas relações. 

A crescente intervenção do Estado na economia (capitalismo estatal), a 

progressiva racionalização e a burocratização das instituições, aliadas a uma 

interdependência da ciência e da técnica, caracterizam o “capitalismo tardio” de 

                                                
 

2 O PDRAE foi um plano desenvolvido em 1995 e que buscava melhorar a prestação de serviços 
pelo Estado, fortemente endereçado aos funcionários públicos. 
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Habermas (1990). Para Lubenow (2014), este tipo de democracia tem o poder dividido 

entre a necessidade de validação e pretensões de manutenção do poder. Para este autor: 

[...] a intervenção estatal reguladora na sociedade, além de 
estabilizar o sistema frente às ameaças disfuncionais geradas 
pelo antagonismo de classe,[...] também pacifica esse conflito 
de classes, ocultando as diferenças de classe. Ou seja, além de 
dominar as crises econômicas, também ameniza as diferenças 
de classe para evitar assim os conflitos sociais que poderiam 
por em perigo a estabilidade da ordem estabelecida (Lubenow, 
2014, p. 45). 

A legitimação institucional surge também do aumento das forças produtivas e do 

progresso técnico e científico. Ainda que a dominação deixe de ser percebida pela 

sociedade, este poder existe e é pacificamente aceito, dado que também proporcionam 

aos indivíduos uma vida mais confortável. Para Lubenow (2014, p. 46), o progresso 

técnico-científico 

 [...] passou a funcionar como fundamento da legitimação do 
sistema, sob a forma de uma “racionalidade da dominação”. Tal 
dominação repressiva desvanece da consciência da população, 
porque, agora, a legitimação assumiu um novo 
caráter,[...]ancorado no argumento da eficiência das forças 
produtivas, é apresentado o pretexto de tal forma de 
organização tecnicamente necessária de uma sociedade 
racionalizada.  

No tocante aos agentes da Administração Pública, Saraiva e Capelão (2000) 

afirmam que, por um lado, a burocracia garante eficiência administrativa e, por outro, 

formas de dominação, uma vez que se sustenta sobre o conhecimento técnico e nas 

relações de subordinação, manifestadas por meio de regras formais e impessoais.  

Para Weber (1979), é por meio de uma dominação racional-legal derivada do 

poder obtido principalmente da concentração da informação que a burocracia se legitima 

como estrutura administrativa. Assim, estes se tornam detentores do conhecimento, de 

suas vias e acessos, ao mesmo tempo, que distancia a sociedade do controle dos bens 

públicos. 

Para este autor a dominação advém da capacidade organizacional e do saber 

especial que possui e defende que “toda burocracia busca aumentar a superioridade dos 

que são profissionalmente informados, mantendo secretos seus conhecimento e intenções” 

(Weber, 1979, p. 269).  

Bobbio (1995, p. 10) alertou para a existência de um poder paralelo de “poder 

invisível”, alertando que este se esconde nas estruturas e “sistemas” e que “[...] resiste 
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aos avanços do poder visível, inventando sempre novos modos de se esconder, de ver sem 

ser visto” (Bobbio N. , 1987, p. 97). 

Assim, além do conflito de interesses entre classes, atualmente o poder ainda é 

disputado por grupos de interesses, por ideologias e, por vezes, mantido por políticos que 

se perpetuam no poder por meio de alianças e outras formas decorrentes dos sistemas 

eleitorais que não são verdadeiramente democráticos no sentido pleno do conceito.  

Apenas como exemplos, os votos de legenda, as eleições indiretas ou por listas, os 

sistemas de distribuição de votos por partidos e entre candidatos, os acúmulos de cargos 

e as nomeações, inclusive por laços partidários, de amizade ou família. Para além destes, 

Bobbio (1997, p. 130) destaca: 

De maneira mais geral, com respeito não tanto à relação pessoal 
ou personalizada entre classe política e cidadãos, entre 
governantes e governados, mas à relação entre os grandes 
grupos de interesse ou de poder que caracterizam uma 
sociedade pluralista e poliárquica como é a das democracias 
capitalistas, fala-se, com uma terminologia típica das relações 
de troca contrapostas às relações de dominação, de conflitos 
que se resolvem através de tratativas, transações, negociações, 
compromissos, convenções, acordos e se concluem, ou se 
deseja que se concluam, num pacto social referendado pelas 
forças sociais (os sindicatos) ou num pacto político referendado 
pelas forças políticas (os partidos), ou até mesmo num pacto 
nacional referendado pela reforma constitucional. 

Assim, para juntamente com a crescente complexidade dos Estados, a inexistência 

de sistemas de governo perfeitos, do potencial problema de Moral Hazard dos detentores 

do poder e além dos problemas de agência entre eleitos e eleitores, pode-se ainda apontar 

os relacionados aos próprios cidadãos.  

Bobbio (1997, p. 10) alerta sobre a “a permanência das oligarquias, a supressão 

dos corpos intermediários, a revanche da representação dos interesses, a participação 

interrompida, o cidadão não educado (ou mal-educado)” dentre os problemas ainda não 

resolvidos da moderna democracia, ou, nas palavras deste, “das promessas não 

cumpridas”.  

Para Joseph Schumpeter, o que caracteriza um governo democrático não é a 

ausência de uma elite, e sim a presença de muitas elites em concorrência entre si para a 

conquista do voto popular (Bobbio, 1997, p. 27). 

Parte desta discussão recai sobre formas de controle e de equilíbrio de poderes, 

sobre os quais Sanchez (2003, p. 93) defende que o Estado tem o dever de controlar a 

população, mas, por outro lado, a população também teria o mesmo dever de controlar o 
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Estado. Algo que só é possível com a ausência de supressão de poderes ou de informações 

privilegiadas. 

Se de um lado caberia controlar o cidadão comum, através das 
autoridades e dos mecanismos estatais, de outro as autoridades 
igualmente deveriam ser controladas, tanto por outros poderes 
– daí a exigência da separação entre os três poderes, tão 
presente em Montesquieu – quanto pelo próprio cidadão. 

Uma proposta prática de participação popular é dada por Araújo, Silva e Rover 

(2016, p. 81). Estes propõem que a sociedade se organize, com a participação de 

instituições já organizadas, como os conselhos de classes profissionais, e atuem 

efetivamente na fiscalização de entidades do terceiro setor e nas parcerias público-privado.  

[...] um avanço ainda mais significativo pode ser obtido com a 
interação mais direta dos cidadãos no canal inverso: do cidadão 
para o Estado, em outras palavras a participação ativa do 
Cidadão no processo de fiscalização, no caso, da esfera 
público-privada. 

Desta maneira, tem-se uma discussão acerca de controles e de prestação de contas, 

um tema que também está no escopo da Contabilidade, ciência responsável pela produção 

e organização de informações acercas das instituições, assim como, de ferramentas de 

controle gerencial. Esta mesma discussão, traduzida em linguagem contábil, seria o 

equivalente a discutir o desenvolvimento de mecanismos de governança, accountability 

e controle. Jardim (1995, p. 137) afirma: 

Como ente informativo, o Estado moderno configura-se como 
uma das maiores e mais importantes fontes de informação, 
além de requisitar uma grande quantidade destas para a sua 
atuação. Seu funcionamento relaciona-se diretamente com a 
sua própria ação produtora, receptora, ordenadora e 
disseminadora de informações. 

Miller (1990, p. 315) sugeriu uma distinção entre dois outros aspectos do governo: 

o campo programático e abstrato das racionalidades, declarações e afirmações que 

definem os objetos e os objetivos do governo e que é chamado de “racionalidades 

políticas” e a gama de cálculos, procedimentos e instrumentos que materializam os 

processos e atividades e que é chamado de “tecnologias”. Este conclui que, embora 

distintos, possuem um relacionamento de reciprocidade.  

Whilst distinct, these two aspects of government are linked in 
a relationship of reciprocity. The specific rationales that 
articulate polítical rationalities allow congruences to be 
established between the roles of accounting and the objectives 
of government. The ways of calculating and intervening 
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provided by technologies enable domains to be operated upon 
and enrolled within programmes of government. (p. 315) 

Cabe, por fim, apontar que o governo se sustenta numa batalha de poderes que é 

dependente de outras formas de poder, tais como a força física, o religioso, o 

relacionamento entre Estados vizinhos e as tradições, que coexistem enquanto soft e hard 

powers, ou seja, poderes relevantes, ligados ou não ao uso da força e que não devem ser 

esquecidos.  

Ademais, uma busca com maior acuidade pelos fatores que determinam a 

legitimidade de um Estado deve conter ainda os aspectos decorrentes da evolução da 

humanidade, as diferentes formas de participação estatal, as novas formas de poder e 

controle, inclusive as decorrentes da concentração de informações. Para além disto, 

diversos outros prismas também são possíveis, contudo, excluídos da discussão aqui 

desenhada, por se distanciarem dos objetivos desta tese. 

 

2.3 Contabilidade  

 

Dentro da literatura pesquisada, a palavra Contabilidade aparece associada a 

ciência contábil e a prática contábil, ou seja, pode ser compreendida como um ramo do 

conhecimento (ou parte de um), com teorias e pressupostos, da mesma forma que pode 

ser reconhecida como o trabalho de um contabilista, a operacionalização de técnicas. Este 

fato, em língua portuguesa, pode ter influência na confusão da percepção geral da 

sociedade, que muitas vezes tem a Contabilidade como os cálculos e demais operações 

realizados por seus profissionais, conforme expressa Oliveira (2007, p. 115): “Quem não 

está envolvido no dia-a-dia com o profissional contábil, percebe apenas a parte mais 

visível dos resultados do trabalho desse profissional: registros e apuração de impostos”. 

Apenas como exemplo semântico, um profissional do direito pode advogar, ou 

atuar de diversas formas, mas nenhuma destas se confunde com “juridicar”, ou “fazer 

direito” em analogia a contabilizar e fazer Contabilidade. 

Desta forma, esta secção inicia-se por apresentar os conceitos usualmente 

utilizados para definir a Contabilidade e seus objetivos. Na sequência, aborda as relações 

entre a Contabilidade e o governo. Ainda que reconheça a importância de outros 

stakeholders, assim como de outras funções, estes não são devidamente abordados, uma 

vez que não fazem parte do escopo desta tese. 
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2.3.1 O que é Contabilidade  

 

Usualmente a Contabilidade está associada a coleta e categorização dos dados e 

tradicionalmente é a tecnologia apropriada para a mensuração de resultados, além de ser 

uma das vias mais requisitadas para se dar publicidade às informações. Da mesma forma, 

é tida como ferramenta de controle do Estado sobre as ações de seus contribuintes, bem 

como das próprias ações estatais e pode ser vista como uma técnica, como uma prática 

social ou ainda como uma tecnologia da informação. 

Destaca-se pela sua natureza econômico-financeira, com ramificações nas áreas 

de produtividade, ambiental e social e, ainda que com evidentes conotações quantitativas 

quanto à sua mecânica patrimonial (Iudícibus, Martins, & Carvalho, 2005), suas decisões 

são baseadas em critérios subjetivos, de forma que pode interpretada como prática social 

e classificada dentro do campo do conhecimento social aplicado.  

Assim, as dimensões desta que é considerada “campo de conhecimento essencial 

para a formação dos agentes decisórios dos mais variados níveis” podem ser vistas por 

diversas características (Iudícibus et al., 2005, p. 9): 

É claro que, para efeito de pesquisa e para realçar certas 
dimensões, a Contabilidade pode ser estudada sob as mais 
variadas ênfases, como a ética, a macroeconômica, a 
institucional e social, a comportamental, a sistêmica e a 
histórica, entre outras, só que a Contabilidade é muito mais que 
qualquer dessas suas abordagens individualmente tomadas. 

Estes mesmos autores afirmam que a Contabilidade evoluiu “de simples método 

de escrituração, baseado nas partidas dobradas, até seu conceito atual de ciência social 

aplicada de forte fundo econômico” (Iudícibus et al., 2005, p.7), fortemente presente na 

administração pública, tanto como ferramenta de controle como de suporte para tomada 

de decisões do gestor público.  

Da mesma forma, estes autores apontam as duas principais correntes teóricas da 

Contabilidade, a econômica ou convencional, onde a Contabilidade é “um mecanismo de 

identificação, mensuração e comunicação de informações destinadas a orientar decisões 

de natureza econômico-financeira” (Iudícibus et al., 2005, p. 2); e a social, onde a 

Contabilidade é estudada dentro de um contexto cultural e social. Esta corrente tem se 

aproximado de outras ciências, tais como a economia, as engenharias, entrado pelo campo 
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da sustentabilidade e adotado conceitos originados na psicologia e na sociologia para 

entender e para dar sustentação às escolhas contabilísticas. Desta forma, a Contabilidade 

evolui com as interações humanas ao mesmo tempo que suas decisões validam certas 

ações.  

Ainda no que tange às características sociais, pode ser vista como sustentação 

técnica e teórica entre o Estado e os contribuintes, mesmo nas relações tributárias onde 

possui papel relevante, pois a regulação contábil quando sustentada em um adequado 

suporte teórico mitiga “deduções irracionais ou meramente apoiadas em critérios tais 

como a aceitação generalizada de uma norma” (Kronbauer, 2009, p. 275). Para além disto, 

“the measures for operationalizing accounting technologies would certainly entail an 

increase in the scope of actions of the public powers” (Rose, 1991, p. 689). 

Assim, Contabilidade encontra-se presente sob diversas formas na administração 

pública, tais como na produção de informações, fiscalização, auditoria, apuração e 

comunicação de resultados, além de ser uma ferramenta de controle à distância (Gomes, 

Carnegie, & Rodrigues, 2014). Complementar a isto, Silva, Silva, Souza, Borges e Araujo 

(2015, p. 725) destacam:  

A Contabilidade pública, além de registrar os atos e fatos da 
administração pública, serve como instrumento de governança 
que visa atender aos controles interno, externo e social com 
informações úteis para as tomadas de decisão, bem como pode 
auxiliar na verificação do cumprimento dos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade e 
eficiência. 

Há que se destacar que, de modo amplo, a Contabilidade é tratada como 

instrumento, ferramenta, no entanto sua natureza é de escolhas, ou seja, crítica. 

Essencialmente se trata de conhecimento, cuja função é o esclarecimento. Para 

Horkheimer (1983), o esclarecimento ficou paralisado, prevalecendo a ideia de que o 

saber é “técnica” e não “crítica”, corroborando a teoria de que a razão que hoje se destaca 

na ciência e na técnica é uma razão rasa, superficial e apenas instrumental (Horkheimer 

& Adorno, 1985). 

Assim, uma definição que abrange muito destas características é apresentada pelo 

The American Accounting Association (AAA), que afirma que “accounting as the 

process of identifying, measuring and communicating economic information to permit 

informed judgements and decisions by users of the information”, ou seja, a Contabilidade 

é uma ciência da informação, que se propõem a divulgar (comunicar) sistemicamente 
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informações financeiras. Esta visão é compartilhada pela Accounting Association at 

University of California (CAA) (2015, p. s/n): 

Accounting is a scientific information used to collect, classify, 
and manipulate financial data. Accounting is instrumental 
within organizations as a means of determining financial 
stability. Accountants are responsible for determining an 
organization’s overall wealth, profitability, and liquidity.  

A AAA apresenta em sua página uma figura que vem sendo bastante divulgada e 

que de certa maneira ajuda a entender parte desta discussão, onde a Contabilidade é 

tomada como a linguagem dos negócios (ver figura 2). 

Figura 2: O que é Contabilidade? 

 

 

Fonte: The American Accounting Association - AAA 

Como pode ser visto, as informações não são tratadas pela Contabilidade de 

maneira dialética, de modo que suas decisões não se limitam a itens patrimoniais ou 

elementos de resultados, em boas ou ruins.  

Da mesma forma, a Contabilidade não se presta apenas a classificar ativos e 

passivos, por si só e objetivando apenas a produção de relatórios financeiros. Esta se 
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propõe a classificar e dar evidência a informações oriundas das mais diversas atividades 

(econômicas em sua maioria) e que, a partir da racionalidade científica e certos princípios 

(ou postulados), busca oferecer informações úteis para a tomada de decisão e contribuir 

para criar uma sociedade mais próspera.  

Assim, a Contabilidade pode ser vista como uma ferramenta de apoio a 

administração, de controle social, de mensuração de resultados ou de evidenciação e 

comunicação destes resultados. Esta ainda pode ser vista como um contributo para a 

prosperidade, ao buscar sempre os resultados otimizados. 

Contudo, frente a tantos desafios, a Contabilidade necessita de evoluir 

constantemente para acompanhar o desenvolvimento intelectual, econômico e dinâmico 

de toda a sociedade. Operações cada vez mais complexas têm exigido conhecimentos 

mais transversais. Devido à subjetividade e dificuldade de mensuração, alguns aspectos 

ainda não são plenamente retratados nas demonstrações financeiras das empresas, pelo 

que Tachizawa e de Andrade (2008, p. 183) destacam: 

Vivemos a recriação de diferentes formas de comercialização, 
controle e gestão, onde lucratividade passa a competir com 
outras formas de mensuração de desempenho, tais como 
sustentabilidade e responsabilidade social. 

Empresas e governos demandam por relatórios que incorporem informações de 

difícil representação financeira. Estes desafios exigem novos conhecimentos que 

envolvem sustentabilidade, responsabilidade social, ambiental, dentre outros. A busca por 

novas abordagens traz à superfície a importância de aspetos etéreos, imateriais e humanos. 

Assim, dúvidas sobre qual o valor de uma marca, de um cliente fidelizado ou sobre como 

mensurar o capital humano são exemplos dos atuais desafios. Também se faz importante 

a avaliação do papel que exerce nas relações entre os agentes da sociedade, assim como 

das consequências econômicas e sociais de suas práticas (Zanchet & Martins, 2011, p. 1). 

Parte de seu papel inclui funcionar como ferramenta de governo, função dotada de 

responsabilidades e que é objeto da próxima secção. 

 

2.3.2 Contabilidade como ferramenta de governo 

 

É possível afirmar que o Estado orienta as suas ações tendo em consideração 

resultados passados e expectativas, pois é sobre estas bases que são realizados seus 
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orçamentos. Sobre isso, Rose (1991, p. 673) escreveu que “numbers have an 

unmistakable power in modern polítical culture”. Este autor ainda destaca o uso da 

Contabilidade, do censo, de índices econômicos e de outras estatísticas como ferramentas 

de governo, solicitando “the relation between numbers and politics is mutually 

constitutive” (p. 674).  

Rose (1991, p. 673) afirma que “Numbers here are an intrinsic part of the 

mechanisms for conferring legitimacy on polítical authority” e destaca desta maneira a 

inegável associação entre as ações do governante democrático e as expectativas de voto. 

Este aponta ainda que mesmo fora do momento eleitoral “the numbers that link 

government with the lives of the governed” (p. 673), de maneira que o Estado alinha suas 

ações (ou deveria) para “the exercice of public authority with the values and beliefs of 

citizens” (p. 673).  

Da mesma forma, o exercício político é visualmente dependente dos números; 

“acts of social quantification are politicized; our images of polítical life are shaped by 

the realities that statistics appear to disclose” (Rose, 1991, p. 675). A própria 

argumentação política sustentada sobre números econômicos se constitui em uma forma 

de interdependência, uma vez que “modern polítical arguments seems inconceivable with 

out numerical measure of the health of the economy” (p. 674). Para além da economia, 

são exemplos as políticas sociais, a ordem pública, a moralidade e a conduta sexual, 

conduzidas usualmente a partir de dados calculados respectivamente sob desempregados, 

crimes, divórcios ou casos de infectados por AIDS.  

Números também são utilizados para validar as atitudes do Estado, ou seja, é usual 

a utilização de todos os índices e números disponíveis para justificarem a tomada de 

decisão do ente estatal. Rose (1991, p. 674) sustenta que: 

Paradoxically, in the same process in which numbers achieve a 
privileged status in polítical decisions, they simultaneously 
promise a “de-politicization” of politics, redrawing the 
boundaries between politics and objectivity by purporting to act 
as automatic technical mechanisms for making judgements, 
prioritizing problems and allocating scarce resources. 

Segundo Rose (1991, p. 673), a mentalidade neoliberal da atualidade “depend 

upon the existence of a public habitat of numbers, upon a population of actors who 

calculate and upon an expertise of number” e que a moderna democracia “requires 

numerate and calculating citizens, numericized civic discourse and a numericized 

programmatics of government”. 
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Como já apontado, a Contabilidade está associada à coleta e categorização dos 

dados e tradicionalmente é a tecnologia apropriada para a mensuração de resultados. Esta 

também é a via para se dar publicidade às informações, da mesma forma que é tida como 

ferramenta de controle do Estado sobre as ações de seus contribuintes.  

Decerto que o relacionamento entre a Contabilidade e governo pode ser observada 

sob diversos prismas. Em termos práticos, as relações fiscais provavelmente são as que 

mais saltam aos olhos, uma vez que a cobrança de impostos afeta a maioria das pessoas 

e é a principal fonte de receitas do setor público (Lopes, 2007). 

Contudo, para além desta faceta mais aparente, este relacionamento se estende e 

enquanto sistema de informação, a Contabilidade encontra-se presente na administração 

pública sob diversas formas e nos mais variados níveis, disponibilizando dados e 

informações aos agentes estatais e a sociedade.  

Enquanto ferramenta de mensuração econômica, a Contabilidade tem se destacado 

por ser amplamente utilizada pelos governos para o processamento de dados desde antes 

do surgimento da moderna democracia. O controle da obtenção das receitas pelo Estado, 

as declarações periódicas e as análises de risco, tanto as realizadas por meio de controle 

seletivo quanto por controle de auditoria são destacadas por Alexandre (2007). 

No que tange a ferramenta de controle, a Contabilidade pode contribuir para 

melhores governos. Frente a indícios de que os governantes tendem a agir de acordo com 

seus interesses pessoais ou partidários, Amaral e de Lima (2013, p. 187) encontraram 

evidências de que “a nova Contabilidade pública pode contribuir para mitigar os efeitos 

dos ciclos políticos, em função do enfoque patrimonial e da adoção do regime de 

competência”. 

Indícios deste desenvolvimento mútuo são amplamente visíveis, especialmente 

nas recentes mudanças no Estado e na Contabilidade. O processo de harmonização 

internacional das normas contábeis (IFRS - International Financial Reporting Standards), 

o desenvolvimento do governo eletrônico, a busca por maior transparência aos atos da 

administração pública e o desenvolvimento das normas internacionais de Contabilidade 

pública (IPSAs) são eventos que ocorrem contemporaneamente.  

Sebold, Pioner, Schappo e Pioner (2012, p. 24) verificaram que na realidade 

brasileira “as últimas quatro décadas foram marcadas por significativas mudanças na 

legislação tributária brasileira e, por conseguinte, no exercício profissional da 

Contabilidade”. Um momento onde o foco da aplicação da tecnologia da informação e da 
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internet está voltado especialmente para a administração pública (Silva, Ribeiro, & 

Rodrigues, 2004, p. 191). 

Este também foi considerado um momento ímpar para a administração pública por 

Amaral e Lima (2013). Estes autores destacam as ações de modernização nos padrões 

contabilísticos e as mudanças nos objetivos na modernização do Estado, com destaque à 

crescente necessidade de os governantes validarem suas ações. 

Este também é um momento na qual o Estado tem buscado fornecer mais e 

melhores informações (disclosure), com maior responsabilização (accountability) e a 

prestar serviços com maior foco nas necessidades dos cidadãos, conforme aponta Ruano 

de la Fuente (2014, p. 601): 

During the 1980s, the modernisation of public management 
was identified with the search for efficiency, effectiveness and 
productivity in public services. However, in recent years public 
administrations have tried to increase citizens’ trust in the 
public sector by improving the quality of services, orienting 
themselves to citizens’ needs and enhancing transparency and 
accountability. 

Para além das recentes mudanças no governo e na Contabilidade, outros 

determinantes precisam ser considerados, uma vez que o relacionamento entre Estado e 

Contabilidade pode ser mediado por uma série de fatores, internos ou externos. Quanto 

aos internos, são exemplos: a estrutura do poder, o modelo político (democrático ou 

centralizador), o arcabouço legal (common law e code law) e o nível de educação da 

população ao tema. Rose e Miller (1992, p. 2) destacam a forma de governo: 

That the specific form of the State is of crucial importance, not 
only in understanding geo-polítical relations, but also in 
comprehending modern forms of exercise of power over 
national territories. 

No que se refere aos externos, os fatores geográficos, as falhas históricas, as 

diferenças culturais, o desenvolvimento tecnológico, a força do mercado de capitais, as 

fontes de financiamento, dentre muitas outras formas de poder, contribuem para 

determinar a força da classe (e consequente autonomia) ou o nível de imposição estatal.  

Esta discussão abre um amplo e desafiador campo para reflexões sobre a postura 

da Contabilidade em privilegiar algum stakeholder, independente da pressão que exerça. 

Iudícibus et al. (2005, p. 10) declaram: 

É imperativo encarar como interessado ou stakeholder natural, 
o Estado, com seu poder de arrecadar tributos. Mas, para isso, 
ou para esse stakeholder privilegiado, a Contabilidade sempre 
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se denodou em apresentar soluções e atenção especial. No 
entanto, embora seja inegavelmente nobre a função 
arrecadadora do Estado para que possa cumprir o mandato que 
a Sociedade lhe confere, há que se seguir contestando e 
refutando o excesso de intromissão governamental 
determinando à Contabilidade práticas, métodos e regras que, 
para atingir o objetivo admitido – computar a base de 
arrecadação – resvale ferindo objetivos que não lhe são 
próprios, como a medição do desempenho empresarial na ótica 
do sócio ou do credor. O ramo tributário do leque de 
especializações contabilístico não deve ter o direito de 
conspurcar outros ramos, como o da Contabilidade dita 
Financeira ou Societária, por exemplo  

Com a internacionalização da Contabilidade, este momento também pode ser 

caracterizado pela busca da Contabilidade por maior autonomia. Como reação a este fato, 

este momento também traz traços da contestação do Estado a esta autonomia. São 

evidências desta constatação, por exemplo, o caso da adoção do IFRS nº 8, Operating 

Segments, onde “the European Union (EU) attempting to contest the authority of the 

International Accounting Standards Board (IASB)” ao iniciar “its own consultation 

procedures as part of a new endorsement process” (Crawford, Ferguson, Helliar, & 

Power, 2014, p. 306). No Brasil, esta discussão pode ser observada na luta travada entre 

o Conselho Federal de Contabilidade e a Receita Federal do Brasil, pela neutralidade do 

fisco a diferenças no cálculo da depreciação para fins societários. 

Destarte, este é um momento caracterizado pela busca de novos equilíbrios. 

Chiapello e Medjad (2009, p. 449) apontam um possível realinhamento entre a 

Contabilidade e os stakeholders ao afirmarem que “wholesale subcontracting of standard 

setting to a private organization”, apontando a existência de: “a privatisation of the 

accounting standards [handing control] unconditionally and irrecoverably to a private 

organization over which it has no influence”. 

Assim, cabe destacar a importância da função ativa da Contabilidade e do seu 

papel social, uma vez que esta pode ser vista “[...] como um mecanismo associado ao 

desenvolvimento da sociedade, quer seja atuando para justificar ações de seus 

componentes ou para promover uma espécie de racionalidade económica no âmbito das 

organizações.” (Dias Filho & Machado, 2004, p. 43). 

Esta responsabilidade pode ser observada, por exemplo, no uso da prática 

contabilística à escravatura no Brasil. Ao validar a ideia de que o escravo (ou uma vida 

humana) poderia ser considerado um tipo de ativo e assim contabilizar a venda, o aluguer 

ou a perda econômica em função de fuga ou morte, esta veio a dar suporte teórico para 

este regime. Silva (2014) em suas conclusões expõe: 
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A partir do desenvolvimento deste trabalho é possível acreditar 
que a Contabilidade é uma ferramenta muito mais construtiva 
do que reflexiva. No que se refere à ordem social, podemos 
concordar com Fleischman e Tyson (2004), e considerar a 
Contabilidade uma ferramenta mais ativa do que passiva e, 
portanto, o uso desta ferramenta é capaz, ainda que 
inconscientemente, de apoiar regimes opressores/escravistas. 
Tanto quanto apoiar regimes democráticos, instituições de fins 
humanísticos etc. Em essência, através da análise bibliográfica 
e documental foi possível observar que o uso de ferramentas 
contabilísticas como a avaliação do ativo foi feito para facilitar 
o intercâmbio de escravos (através da compra, venda, aluguel e 
hipoteca), assim como para valorizar a propriedade privada. 

A responsabilidade da Contabilidade nas formas de mensuração e evidenciação 

durante a segunda guerra mundial, um exemplo mais recente, é exposto por Mendonça 

Neto, Cardoso, Riccio e Sakata (2008). Estes autores afirmam que:  

A Contabilidade contribuiu, no caso do Nazismo, de forma 
inequívoca para a implantação e perpetuação do regime e da 
ideologia Nacional Socialista, participando diretamente, 
sugerindo técnicas e fornecendo pessoal qualificado, 
contribuindo não só́ para a condução da economia de guerra, 
mas também para a perpetração do Holocausto. 

De uma forma semelhante, até há poucos anos os animais eram contabilizados no 

Brasil de maneira similar a máquinas, classificados no ativo permanente, como 

semoventes. 

A responsabilidade do governo sobre as empresas privadas é uma outra forma de 

se observar esta responsabilidade. A obrigatoriedade da entrega das informações 

contábeis privadas e outros relatórios financeiros excede a simples cobrança de impostos 

e isto pode ser exemplificado pelos prejuízos públicos causados pelos escândalos da 

Enron, Wordcon em anos atrás, e o do sistema bancários em tempos recentes. Broadbent 

e Guthrie (2008, p. 151) relembram as consequências: 

The various problems of governance within the private sector, 
characterised by the	 case of Enron, has led to the variety of 
regulation in nations around the world, such as Sarbanes Oxley 
Act (SOX, 2002) in the USA, or the Combined Code in the UK 
(FRC, 2003). 

No entanto, a preocupação com as inter-relações entre a Contabilidade e o Estado 

sustenta estudos recentes e existe pouca atenção explícita às formas de pensar sobre a 

natureza dos relacionamentos e das próprias ligações, assim como, dos conceitos que 

podem ser usados para analisá-las (Miller, 1990). Analisar estas inter-relações também 

foi objeto de estudo de Bengtsson (2011, p. 305), que apontou:  
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Analyses of such struggles provide an important opportunity 
for understanding the relationships of power and institutional 
forces that influence the field of accounting regulation. 

Assim, é possível afirmar que o relacionamento entre o Estado e a Contabilidade 

decorre de diversas pressões, que este momento é de reequilíbrio, frente às mudanças da 

mentalidade advindas da Sociedade do Conhecimento e das novas formas de 

comunicação e interações decorrentes das novas tecnologias e das novas formas de 

transmissão de dados, consolidadas nos programas de governo eletrônico. 

 

2.4 Governo Eletrônico 

 

Historicamente, os governantes foram criando instituições, departamentos e 

serviços, conforme suas necessidades e pressões, essencialmente sob uma estrutura 

vertical, que acolhiam “informações e papéis de forma dispersa, alimentando uma 

administração centralizada e difícil de gerir” (Campos & Marques, 2006, p. 3). 

Contudo, o atual desenvolvimento tecnológico está a expandir a capacidade de 

processamento e movimentação de dados. Este desenvolvimento tem promovido a 

criação de novas formas capturar, processar e transmitir informações em sistemas 

integrados, algo que pode ser percebido como uma nova forma de interação entre 

governos e contribuintes.  

O mecanismo utilizado para integrar empresas, contabilistas e governo em um 

mesmo conjunto de sistemas vem sendo chamado de governo eletrônico e “da mesma 

forma que na iniciativa privada, tem se caracterizado como um grande ERP” (Enterprise 

Resource Planning)3 (Riccio, 2001, p. 11). 

Isto tem permitido reunir processos de diferentes setores dentro de um mesmo 

sistema, algo que tem potencial para alterar estruturalmente as formas de governar. Desta 

forma, o governo eletrônico também pode ser percebido como uma ferramenta de 

governo.  

                                                
 

3 ERP é um sistema que sincroniza, integra e controla em tempo real os processos de uma empresa, 
concebido para ser um “sistema de informações único” (Riccio, 2001, p. 11). 
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Pela percepção de Foucault, governar é uma forma de condução e segundo Rose 

(1999, p. 4), uma forma de condução consciente, pois a “pratise of government are 

deliberate attempts to shape conducts in certain ways, in relation to certain objective”. 

Para além disto, a implantação de plataformas de governo eletrônico tem 

demonstrado potencial para modificar a estrutura administrativa. Este potencial tem sido 

percebido por sinais amplamente visíveis nas recentes alterações nas funções e 

responsabilidades dos agentes (ou atores) envolvidos na cadeia de fornecimento e 

processamento das informações, nomeadamente, empresários, administradores, 

contabilistas e agentes do governo. 

Frente a isto, optou-se por dividir esta secção em duas partes, onde a primeira 

apresenta alguns conceitos iniciais e a segunda aborda as externalidades da adoção das 

tecnologias ao serviço do governo, com o objetivo de permitir uma melhor compreensão 

dos potenciais tecnológicos e políticos destas plataformas. 

 

2.4.1 Conceitos iniciais 

 

De acordo com Prado (2009), os governos sempre fizeram uso, em maior ou menor 

escala, das tecnologias disponíveis, em seus processos internos ou na interação com a 

sociedade. Alguns autores (Moraes & Meirelles, 2012) defendem que a onda de 

modernização do Estado, por meio de máquinas, teve início por volta dos anos 50 e 60 

do século passado.  

Este processo de informatização dos órgãos públicos com o uso de equipamentos 

de informática se inicia com grandes computadores para a automatização das operações 

em massa e dos processos existentes. Também são utilizados para um melhor 

gerenciamento de incertezas e como ferramenta auxiliar para gerir as limitações da 

racionalidade (Yildiz, 2007). Moraes e Meirelles (2012, p. 3) descrevem:  

Há́ aproximadamente cinquenta anos, já́ constam registros da 
utilização da TI na administração pública, seja nas atividades 
administrativas ou operacionais de prestação de serviços aos 
cidadãos (contracheques, declarações, informações). 

Contudo, muitos outros autores defendem que esta fase foi apenas prévia e que o 

verdadeiro surgimento das tecnologias que deram origem ao atual conceito de governo 

eletrônico ocorre somente em meados da década de 1990 (Sanchez, 2003; da Costa, 2008; 
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DGAEP, 2013; Campos e Marques, 2006), coincidindo com o surgimento da internet e 

dos navegadores (browsers). Chahin, Cunha, Knight e Pinto (2004, p. 19), por exemplo, 

apontam que: 

O governo eletrônico como movimento mundial realmente 
começou depois do lançamento do MOSAIC, o primeiro 
browser que permitiu uma navegação fácil pela web, em agosto 
de 1993 [...] o mesmo que desenvolveu o NETSCAPE no ano 
seguinte.  

Independente do exato início, este ainda é um conceito que tem espaço para muita 

discussão, dado estar em processo de maturação em diversos campos do conhecimento 

(Hu et al., 2010). Para estes autores, o governo eletrônico não está totalmente descoberto 

e é de algum modo “vago” e concluem que “E-Government represents an academic field 

whose meaning continues to be vague and somewhat lacking” (Hu et al., 2010, p. 579).  

Para chegarem a esta conclusão, os referidos autores fizeram uma revisão em 

grande escala, a partir de 752 resumos entre 1993 e 2008. Por meio de análise de conteúdo, 

relacionaram diversos aspectos e apontaram as principais áreas do conhecimento que 

estavam abordando o tema. Seus resultados encontram-se sintetizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Campos do conhecimento associados ao governo eletrônico 

Fonte: Hu, Pan e Wang (2010) 

 

Segundo este estudo, computer, information e library sciences são os campos do 

conhecimento mais presentes, com mais de 80% do total de resumos analisados. Por outro 

lado, public administration, management, social e polítical sciences foram temas 

presentes em menos de 20% dos artigos analisados.  

Da mesma forma, trabalhos classificados como ciências sociais e 

interdisciplinaridades representam aproximadamente 3,5% da amostra, de forma que 

estes resultados corroboram com Miller (1990), que afirma que pouco se discute as 

relações. 

Field subject area Record count % of 752 
Computer science, theory & methods 283 37,63 
Information sciences & library sciences 192 25,53 
Computer science, Information sciences 100 13,30 
Public administration 68 9,04 
Computer science, artificial intelligence 38 5,05 
Computer science, interdisciplinary applications 31 4,12 
Engineering electrical & electronic 26 3,46 
Social sciences, interdisciplinary 26 3,46 
Management 23 3,06 
Political science 21 2,79 
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Contabilidade, foco desta tese e campo do conhecimento diretamente afetado dado 

a estreita relação com as mudanças práticas impostas por estas novas ferramentas de 

interface, não aparece diretamente.  

De modo geral, apesar do crescente volume de trabalhos encontrado nas bases de 

dados acadêmicas, de fato pouco se tem de consensual sobre o governo eletrônico. O 

nome surge somente em janeiro de 1999, pelo então vice-presidente do Estados Unidos 

da América Al Gore, no 1º Fórum Global sobre Reinvenção do Governo4, em Washington 

– EUA, segundo Dias (2012, p. 20): 

O Fórum, no qual estiveram presentes 45 países, incluindo o 
Brasil, foi organizado pelo Governo dos EUA, em parceria com 
organizações multilaterais (Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) e instituições não-
governamentais (Fundação Ford e a Escola de Governo 
Kennedy), cujo objetivo era melhorar a compreensão das 
alternativas disponíveis para a criação de instituições 
democráticas que fossem compatíveis com as necessidades e 
características da atual era da informação. 

Desde então, o processo de modernização do Estado pelo uso intensivo de 

máquinas passa a ser reconhecido como sinônimo de governo eletrônico (Sanchez, 2003, 

Ifinedo, 2012) ou, por vertente similares, como ocasionalmente já foi chamado de 

“governo digital” ou “Estado virtual” (Fountain, 2001), por exemplo. Nomes que 

destacam a cibernética5, “uma palavra originada do grego kibernetiké, que significa piloto, 

controle, governo ou aquele que comanda” (Wiener, 1965, p. 15).  

Ainda nesse evento, Albert Gore define “e-government” como a possibilidade dos 

órgãos governamentais utilizarem tecnologia da informação e comunicação para apoiar e 

melhorar os serviços públicos à sociedade (Menezes, 2011, p. 6).  

Assim e de modo amplo, o governo eletrônico passa a ser percebido 

majoritariamente como o uso de tecnologias, “especially Web-based applications to 

enhance access to and efficiently deliver government information and services” (Brown 

& Brudney, 2003, p. 2), ou seja, uma via de mão única, ou de trafego majoritariamente 

do Estado para os demais agentes, “seus clientes ou fornecedores”, nomeadamente, 

                                                
 

4 Apenas como curiosidade, o 2o Fórum Global, realizado no ano 2000 e intitulado “O Estado 
democrático e governança no século XXI” decorreu em Brasília, Brasil. 

5  O termo “cibernética” foi criada pela ausência de uma palavra que desse sentido as 
transformações que surgiam pelo uso de máquinas, por Norbert Wiener, título de seu livro publicado pela 
primeira vez em 1948 
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empresas, outros governos e cidadãos (Means & Schneider, 2000, p. 121), onde o Estado 

é visto como um prestador de serviços (Bobbio N. , 1995) e a tecnologia o fio condutor 

das transformações.  

Uma das formas mais comuns de se classificar as iniciativas de governo eletrônico 

é de autoria de Brown e Brudney (2003, p. 2). Estas autoras propõem dividir o governo 

eletrônico em três categorias, conforme o tipo de relacionamento. No entanto, esta divisão 

privilegia apenas uma das vias desta interação, a do Governo para (to) seu cliente:  

• Government- to-Government (G2G), onde os sistemas e a estrutura deveriam 
ser desenvolvidos com características que pudessem facilitar a troca de serviços 
e informações entre a agências dos diferentes níveis do governo, ou seja, 
intergovernamental. 

• Government-to-Citizen (G2C), uma outra maneira de se conceber o governo 
eletrônico, com funções e objetivos diferentes, onde o governo visa atender os 
anseios e necessidades dos cidadãos. 

• Government-to-Business (G2B), uma estrutura que objetiva a relação do 
governo para com os negócios. 

Corroborando o sentido desta relação a partir do Estado (Government-to) e o 

destaque nas tecnologias, Coelho (2001, p. 111) define governo eletrônico como “toda a 

prestação de serviços e informações, de forma eletrônica, para outros níveis de governo, 

para empresas e para os cidadãos, disponibilizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana”.  

Como se observa, os benefícios destes programas de governo eletrônico passaram 

a ser enumerados com especial ênfase nas novas tecnologias. Dentre estes, destacam-se  

A internet aumenta a flexibilidade da comunicação, reduz o 
custo, permite a troca de grandes quantidades de informação 
instantaneamente, independentemente da distância geográfica 
(Damian & Merlo, 2013, p. 878).  

A redução do tempo de processamento e dos custos para se oferecer os serviços 

estatais “a more timely, cost-efficient and effective manner” também foi observada por 

Ferreira, Marques, Reis, Ferreira e Çipi (2015, p. 19). De modo análogo, Campos e 

Marques (2006) apontam como principais mudanças os documentos físicos passarem a 

ser bits, as faturas a ser eletrônicas e as assinaturas digitais.  

De um modo amplo, estes são exemplos que corroboram o trabalho de Hu et al. 

(2010), no que se refere à hegemonia do foco nas tecnologias. De fato, é bastante difícil 

não reconhecer que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) assumem 

atualmente um papel de relevo na economia de quase todos os países.  
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Desconsiderar este facto, pode significar um atraso irreversível 
e avultados prejuízos, entendê-lo como uma oportunidade pode 
trazer obvias vantagens, mas torná-lo uma mais valia está 
dependente do uso que dele fazem as organizações. (Campos 
& Marques, 2006, p. 5) 

Cabe relembrar que desconsiderar as novas tecnologias pode induzir a erros 

similares ao de Thomas Malthus, que curiosamente às portas da revolução industrial6, 

previu escassez e fome, dado os fatores de produção serem limitados.  

Apesar de ter sido tomada como verdade por um longo período, ainda que a 

produtividade marginal do trabalho tenha de alguma forma corroborado esta tese até 

meados do século XVIII (ver Hansen e Prescott, 1999), as suas previsões não se 

concretizaram.  

A inovação, seja de produto ou de processo e o aumento de 
produtividade (devido a estes progressos tecnológicos), foi 
fundamental para a não confirmação das previsões de Malthus, 
além de ter se tornado o principal motor do crescimento 
econômico (Fonseca, 2001, p. 65). 

Se a inovação foi o fator chave para a mudança de paradigma daquela época, hoje, 

esta tem o potencial para iniciar uma nova fase, que não se limita apenas colocar os 

serviços públicos existentes na Internet (Layne & Lee, 2001). Para além das mudanças 

do modo operacional, o governo eletrônico possui potencial para uma transformação dos 

serviços públicos, ao invés de uma simples automação e digitalização dos processos 

existentes (Layne & Lee, 2001), dado que a implantação de uma plataforma de governo 

eletrônico modifica a estrutura administrativa e transforma o conceito de tratamento da 

informação (Britto, 2008).  

Desta maneira, o constructo governo eletrônico não se limita apenas a utilização 

das tecnologias da informação aplicadas para administração pública, trata-se de um novo 

conceito, que surge com as novas tecnologias. Yildiz (2007) defende ainda que este novo 

conceito deveria ter foco nos objetivos. Sobre isso, Grönlund e Horan (2004, p. 714) 

alertam: 

Just like the term e-Commerce, the term e-Government was 
born out of the Internet boom. However, it is not limited to 
Internet use or publicly accessible systems for direct use by 
customers or citizens. e-gov. started as a practitioner field, 
basically convening practitioners struggling to meet the new 

                                                
 

6 Publicou o livro An Essay on the Principle of Population em 1798 
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challenges of the Internet medium by implementing new 
systems creatively. For example, in the United States the (then) 
Vice President Gore led the National Performance Review, 
which placed a strong emphasis on the role of e-government in 
federal services. 

Por uma perspectiva mais ampla, o e-gov pode ser compreendido como o uso das 

Tecnologias de Informação e da Comunicação para atender às necessidades dos cidadãos 

na obtenção de informações (viabilizam a apresentação de informações governamentais), 

execução de serviços (permitem a realização de transações online de produtos e serviços 

governamentais) e participação nas decisões do governo (possuem potencial para ampliar 

a participação e a interação do cidadão com o governo) (Maciel, Nogueira, & Garcia, 

2005).  

Arduini, Belotti, Denni, Giungato e Zanfei (2010) apontam para que a variedade 

e qualidade dos serviços de governo eletrônico fornecidos tendam a aumentar, isto graças 

ao seu estoque de competências em TIC, os seus esforços para treinar os trabalhadores e 

a capacidade de organizar interfaces eficientes para os utilizadores finais. Estes autores 

apontam que existe uma correlação entre a gama e a qualidade dos serviços de governo 

eletrônico oferecidos e o desenvolvimento de infraestrutura de banda larga. 

Como apontado, o tema ainda é incipiente, dada a entrada do Estado na era digital 

ser um movimento relativamente novo e que vem sendo apontado como decorrente do 

recente sucesso de modelos privados (Osborne, Radnor, & Nasi, 2013).  

Todavia, dadas as características estatais, que incluem desigualdades de recursos, 

de objetivos e de culturas, pode-se afirmar que se trata de um movimento dotado de maior 

abrangência e complexidade, inclusive de interesses. 

Frente ao desafio de mensurar o grau de desenvolvimento dos diversos programas 

de governo eletrônico, estudiosos, órgãos privados e organismos internacionais estão a 

desenvolver modelos para mensurar a maturidade dos programas de governo eletrônico. 

Dentre os muitos exemplos destacam-se os de Layne e Lee (2001) como pioneiros, os da 

Organização das Nações Unidas e os do o Gartner Group. 

Layne e Lee (2001) definiram, à época, que a evolução destes programas estava 

ocorrendo de forma caótica e incontrolável, e desenvolveram um modelo de “estágios de 

crescimento” com a seguinte proposta para os programas de governo eletrônico 

agregarem novas funcionalidades, naquilo que chamaram de fases: 

• Catalogação, 
• Transação, 
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• Integração vertical, 
• Integração horizontal. 

A base utilizada para este modelo foi o Electronic Services Delivery (literalmente, 

Entrega Eletrônica de Serviços), uma forma de relacionamento G2C, em que os serviços 

públicos são disponibilizados por meio eletrônico. Desta maneira, estes programas 

deveriam em sua fase inicial a simples divulgação de informações (fase i) e evoluírem 

para a prestação de serviços (fase ii).  

Contudo, após este período de amadurecimento, estes programas deveriam buscar 

incorporar todos os bancos de dados em uma fonte única, objetivando integrar todos os 

diversos níveis do governo (fase iii). A última fase previa a integração dos sistemas 

públicos com os sistemas utilizados pelos agentes externos ao governo, como empresas e 

pessoas (fase iv). 

A Figura 3: Modelo de Layne e Lee (2001) de “estágios de crescimento” apresenta 

graficamente esta proposta de evolução e integração entre sistemas. 

 

Figura 3: Modelo de Layne e Lee (2001) de “estágios de crescimento” 

 
Fonte: Layne & Lee (2001, p. 124) 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) criou um modelo, também em quatro 

estágios de progresso da implantação e uso de programas de governo eletrônico (ver 

figura 4 - Modelo proposto pela ONU). Esta proposta também mensura o progresso da 

implantação do governo eletrônico em função do uso, que vai desde a simples prestação 

de informações, no estágio inicial (chamado de emergente), até o que designam de 

presença conectada, onde todos os canais de serviços passam a estar integrados.  
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Figura 4: Modelo proposto pela ONU 

Fonte: United Nations - Department of Economic (2010)  

 

Apesar da diferença na semiótica, diversas similaridades podem ser vistas entre 

estes modelos. Na mesma linha o Gartner Group propôs um modelo uma vez mais em 4 

estágios e, apesar de adotar nomenclatura distinta ao modelo proposto pela ONU, 

apresenta definições similares, de forma que podem ser observados em conjunto, 

destacando-se primeiro o modelo Gartner e em seguida o modelo ONU. 

 

Stage 1 Emerging information services - Emerging presence 

Websites do governo oferecem informações sobre políticas públicas, leis e 

serviços oferecidos. Pode haver links para outras páginas, onde “Citizens are easily able 

to obtain information on what is new in the national government and ministries and can 

follow links to archived information” (United Nations - Department of Economic, 2010, 

p. 94). 

 

Stage 2 Enhanced information services – Enhanced presence 

Páginas do governo com comunicação, unidirecional ou de duas vias simples, 

entre governo e cidadão. Ou seja, pode haver algo como formulários para download para 

serviços e aplicações governamentais. Os sites têm recursos de áudio e vídeo e são 
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multilíngues. Alguns e-serviços limitados que os cidadãos possam apresentar pedidos de 

formas não-eletrônicos ou informações pessoais, que serão enviadas para sua casa. 

 

Stage 3 Transactional services – Transactional presence 

Sites do governo em comunicação bidirecional com os seus cidadãos, incluindo 

solicitar e receber contribuições sobre as políticas do governo, programas, regulamentos, 

etc. Alguma forma de autenticação eletrônica da identidade do cidadão é necessária para 

concluir com sucesso a troca. Realiza transações não-financeiras, “e.g. e-voting, 

downloading and uploading forms, filing taxes online or applying for certificates, licenses 

and permits (United Nations - Department of Economic, 2010, p. 95)“.  

 

Stage 4 Connected services – Connected presence 

Serviços centrados nos cidadãos, onde os serviços e as soluções atravessam os 

departamentos e ministérios de forma contínua. Informações, dados e conhecimento é 

transferido de agências governamentais por meio de aplicativos integrados. “Government 

websites have changed the way governments communicate with their citizens” (United 

Nations - Department of Economic, 2010, p. 95) 

Desta forma, com o desenvolvimento da tecnologia e dos processos, o campo de 

atuação destes governos eletrônicos pioneiros, que inicialmente previam a mecanização, 

migrou para a automatização e abriram caminho para novos serviços e interações. Assim, 

os modernos governos eletrônicos adquiriram dimensões grandiosas e atualmente com o 

“big data7“ e outras inovações, estes se encontram similares a um ERP (Enterprise 

Resource Planning) do poder público.  

ERP é um sistema que sincroniza, integra e controla em tempo real os processos 

de uma empresa, concebido para ser um “sistema de informações único”. Este induz 

alterações nos processos, pois carrega em si as novas formas de operação (Riccio, 2001, 

p. 11).  

A centralização dos bancos de dado em uma única base e a captura dos dados 

diretamente dos sistemas particulares podem ser considerados como um novo paradigma. 

Esta fase caracterizada pelo aumento do controle já é realidade em diversos programas.  

                                                
 

7 Mega dados, em português. 
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Por fim, o governo eletrônico pode ser caracterizado como uma ferramenta capaz 

de centralizar e interligar pessoas, ciência, entidades e máquinas. Este ainda é considerado 

como algo conceitualmente novo, de forma que a compreensão plena de suas 

funcionalidades ou de seu corpo teórico ainda não são consensuais. Desta forma, cabe a 

atenção a suas externalidades, objeto da próxima secção. 

 

2.4.2 Externalidades 

 

Como exposto, encontrar argumentos que demonstram a necessidade e as 

vantagens do Estado se adaptar às novas tecnologias é razoavelmente fácil na literatura. 

Usualmente os textos destacam que estes programas têm tornado a prestação de serviços 

estatais mais eficiente, reduzido retrabalhos e mitigado o problema de informações 

dispersas, uma vez que reúnem informações de diversos órgãos em bancos de dados 

compartilhados (Rover, 2008). 

Efetivamente os novos sistemas estatais são capazes de reunir informações e 

serviços de diferentes instituições do Estado em um único local. Isto facilita a gestão, 

mitiga riscos e reduz a sonegação e indiretamente pode trazer facilidades ao contribuinte, 

além de maior justiça social.  

Manuel Castells (2002, p. 11), ao introduzir o livro de Himanen, alerta que as 

tecnologias são complexas e de matriz multidimensional e, que a implantação de novos 

sistemas estabelece uma nova realidade: 

Es preciso, pues, entender la tecnología en el seno de esta 
matriz multidimensional. Con todo, la tecnología tiene una 
dinámica propia. El tipo de tecnología que se desarrolla y 
difunde en una determinada sociedad modela decisivamente su 
estructura material. Los sistemas tecnológicos evolucionan de 
forma gradual hasta que se produce un cambio cualitativo de 
primera magnitud: una revolución tecnológica, que lleva a un 
nuevo paradigma tecnológico. 

Estes programas, assim como na iniciativa privada, possuem potencial de alterar 

a maneira tradicional de gerir os processos governamentais (Diniz, Barbosa, Junqueira, 

& Prado, 2009). Suas novas formas de interações podem vir a potencializar a democracia 

e ampliar a liberdade, da mesma forma que podem excluir grupos ao dificultar o acesso. 

É possível inferir que o potencial do acúmulo e sistematização da informação 

extrapolam a simples melhoria dos atuais serviços, e a transversalidade entre órgãos da 
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administração pública podem induzir a reestruturações de funções e de objetivo de 

determinadas entidades. 

Atualmente já são visíveis algumas mudanças nas estruturas de poder instituído. 

Apenas como exemplo, citamos a fusão das Secretarias da Receita Federal do Brasil e da 

Receita Previdenciária, por razões de gestão da informação, já em 20078. 

Para além disto, considerando as novas ferramentas e as possibilidades de 

interações, a importância da informação tem crescido e tem provocado uma mudança na 

forma de compreender o Estado.  

Isto legitima a ideia de que o entendimento sobre o Estado tem deixado de ser 

exclusivamente o de um prestador de serviços (Bobbio, 1995) e está convergindo 

gradativamente para o de uma organização baseada na informação (Drucker, 2011), ou 

seja, “uma grande e complexa organização, cujo principal insumo e produto é 

predominantemente a informação” (Capuano, 2008, p. 21).  

Desta forma, é possível concordar que a evolução dos programas de E-gov. 

(governo eletrônico) avança em paralelo a uma reforma silenciosa do próprio Estado em 

termos de gestão da coisa pública (Rover, 2008)9. Para além do aumento da eficiência em 

tributar e fornecer serviços, o Estado tem se modificado. As nova vias possuem potencial 

para alterar a discricionariedade de pequenos agentes estatais. 

Corroborando com este foco, Wong e Welch (2004) desenvolveram uma série de 

hipóteses e verificaram que a relação entre governo e sociedade tem como interveniente 

os burocratas. Estes autores apontam ainda que a utilização das tecnologias da informação 

(TI) em organizações públicas pode melhorar a eficiência técnica do Estado; contudo, 

estas tecnologias, sem mudanças organizacionais significativas, “ao invés de mudar pode 

apenas reforçar tendências existentes”. Danziger, Dutton, Kling e Streitmatter (1982, p. 

18) reiteram: 

Computing will reinforce the power and influence of those 
actors and groups who already have the most resources and 
power in the organization.  

Frente a isto, é possível inferir que as decisões podem estar expostas às influências 

das indústrias tecnológicas, do desenvolvimento tecnológico do local e da região, ou 

                                                
 

8 Isto volta a ser tratado no capítulo 5 
9  Nos capítulos seguintes algumas evidências desta reforma no poder público brasileiro são 

expostas. 
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ainda dos interesses dos diversos stakeholders envolvidos, que usualmente buscam suprir 

interesses particulares.  

Ao avaliar a vontade política para utilização de novas tecnologias para a 

modernização do Estado na Espanha, Ruano de la Fuente concluiu que “is something 

common in public administrations” (2014, p. 612). Este destaca ainda: 

At a discursive level local politicians seem to be interested in 
the use of ICT in public administration and outwardly accept 
innovations; but in practice they turn away from any change 
that involves transforming their traditional way of functioning 
(2014, p. 618). 

Da mesma maneira, é possível afirmar que a tecnologia da informação não tem 

ação fora do contexto e do escopo do agente que está na gestão do Estado, ou seja, o 

sucesso e o desenvolvimento dos programas de governo eletrônico podem ser 

dependentes das tecnologias e (ou) da capacidade dos técnicos, mas não são limitados a 

apenas isto (Wong & Welch, 2004, p. 283). Segundo Hwang, Choi e Myeong (1999, p. 

279) “Technology is the technical element through which electronic government is 

operated, whereas effect is the outcome that it is expected to produce”. 

Neste sentido, entende-se que o avanço dos programas de governo eletrônico não 

pode ser limitado ou condicionado “em ritmo e profundidade” somente pelas novas 

tecnologias (Agune & Carlos, 2005, p. 12). Pinho e Sacramento (2009, p. 473) destacam 

que as nuances políticas precisam ser observadas e afirmam que: 

Se no reino da tecnologia existe viabilidade para atingir tais 
objetivos, quando se migra para a esfera governamental / 
política, alcançá-los fica bem mais complexo e difícil. A 
abertura por parte dos governos para a transparência e 
participação societal depende de todo um processo histórico e 
do balanço de forças políticas existentes na sociedade, não 
ficando restrito a uma questão de tecnologia.  

Ainda para Ruano de La Fuente (2014), os governantes locais têm desembolsado 

consideráveis recursos humanos e materiais para tentar oferecer serviços de forma mais 

eficiente. Contudo, o “impact on the reform policies has been unequal, and that the real 

objectives of these processes of modernisation have not always been the same” (Ruano 

de la Fuente, 2014, p. 600). 

Bolgherini (2007, p. 259) também destaca que a “reinvenção” do governo depende 

de outros fatores, como exposto: 

E-government implementation worldwide has proved that 
technology alone does not necessarily provide more access and 
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more participation. Massive technological intervention is not 
enough for reinventing government online. Hence, other 
variables should be taken into consideration. Factors 
concerning polítical culture, cognitive frames and mentality, 
administrative traditions, as well as the country-specific 
peculiarities play a relevant role in determining if and how e-
gov. initiatives can succeed or fail.  

Neste mesmo caminho, Andersen e Henriksen (2006, p. 248) afirmaram que a 

tecnologia não impacta por si só, é tudo uma questão de “escolha, poder e mudança”. 

Estes autores destacam a influência das decisões na adoção das tecnologias, quer seja no 

nível social, organizacional ou individual.  

Evidentemente, como em toda iniciativa humana, há casos negativos. Assim, para 

além dos objetivos declarados e dos benefícios esperados, a implantação de plataformas 

eletrônicas acaba por gerar externalidades positivas e negativas.  

Wong e Welch (2004) apontam a influência política dos meios de comunicação. 

Para estes, transparência da informação política está associada à atenção da mídia e 

pressão de grupos externos. Já a transparência do resultado político é associada tanto com 

a pressão do grupo externo como da capacidade organizativa. Ainda sobre isto, Campos 

(1990, p. 34) afirma:  

Relegada a seus próprios controles monocráticos, a 
organização burocrática do governo tem-se mostrado incapaz 
de contrabalançar abusos potenciais como corrupção, conduta 
aética e uso arbitrário do poder. O modelo monocrático de 
autoridade (toda a autoridade concentrada no topo) somente 
leva a uma accountability ascendente (upward accountability)  

Na mesma linha, Campos (1990, p. 33) salienta que este tipo de accountability, 

com decisões tomadas arbitrariamente, pode ser “demasiadamente limitado, pois pode 

servir aos interesses da minoria detentora do poder ou quando muito, aos interesses dos 

burocratas”. Também cabe relembrar que a introdução de novas informações traz como 

consequência o redimensionamento de influências e novas redes de poder. 

Grimmelikhuijsen e Welch (2012) ampliam a discussão e questionam quais fatores 

institucionais determinam as diferentes dimensões da transparência governamental. Estes 

apontam que a capacidade organizacional, a influência política e os grupos de interesse 

como os fatores mais determinantes. Alertam também que a decisão sobre o que divulgar 

pode ser usada para promover um assunto específico, em vez de reagir às exigências de 

grupos externos. 

Atento ao fato do governo eletrônico ser capaz de concentrar grandes quantidades 

de informações sob controle de poucos e dos possíveis riscos associados a isto, Yildiz 
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(2007) fez uma revisão bibliográfica e encontrou trabalhos que apontam que a integração 

de diversos poderes em uma mesma base de dados concentra informações nas mãos de 

um pequeno grupo e que isto, poderia ao invés de ampliar, vir a reduzir as liberdades 

democráticas. Sobre isso, Jaegger (2002, p. 366) afirma: 

The E-government is merely an extension of the government, 
with the potential to produce benefits in speed, accessibility, 
and convenience of information access, along with many other 
benefits.  

Este autor alerta para as possibilidades de se ferir os princípios constitucionais, 

“specifically the doctrines of Federalism and the separation of powers, relate to E-

government policies and practices” (Jaeger, 2002, p. 357).  

Assim, se por um lado as tecnologias possuem potencial de ampliar a democracia, 

a falta de atenção em sua construção, especialmente na infraestrutura, pode fazer com que 

este potencial seja desviado.  

Weber (1979) já alertava sobre os riscos na concentração de poder e defendia a 

criação de um contrapeso capaz de coibir este excesso de poder nas mãos de alguém. 

Mesmo antes de Weber, outros autores também propuseram formas de controlar o 

excesso de poder, ainda que sob condições diferentes. Dentre vários autores, destacam-

se os federalistas que propuseram a divisão dos poderes em esferas e o sistema de checks 

and balances para controlar os homens detentores do poder do Estado (Hamilton, 

Madison, & Jay, 1788).  

Yildiz (2007, p. 649) em sua revisão encontrou Jaeger (2002), e Doty e Erdelez 

(2002) que também abordaram este risco: 

That extensive cooperation and information-sharing among 
agencies may endanger some constitutional principles such as 
the separation of powers (Jaeger, 2002), and the distribution 
and balance of powers between the federal, state, and local 
governments (Doty; Erdelez, 2002). 

Por uma vertente oposta, mas rumo a um equilíbrio, Halachmi e Greiling (2013) 

defendem a existência de limites para a transparência estatal, dado que um excesso de 

informação poderia representar problemas de segurança. Estes afirmam: 

Greater use of information and communications technology 
and e-government can increase governmental transparency. 
This, in turn, may invite citizen participation, foster e-
governance, and facilitate e-democracy. However, beyond a 
certain point, more government openness may be dysfunctional 
if it reduces operational capacity. (Halachmi & Greiling, 2013, 
p. 562) 
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A profundidade de compreensão sobre o governo eletrônico está associada ao 

nível de compreensão das diversas dimensões que o compõem e das consequências, 

diretas ou indiretas, das escolhas relativas a implantação destes. 

Dentre estas possibilidades, a implantação de plataformas eletrônicas de governo 

pode ser observada pelo prisma do fluxo da informação razão pela qual a governança, 

disclosure e accountability se revestem de importância. As informações podem ser 

consideradas como um insumo poderoso, com potencial para gerar desequilíbrios no 

poder instaurado, de maneira que o acúmulo e controle do fluxo de informações podem 

ser sinônimos da concentração de poder. 

 

2.5 Estudos anteriores 

 

Ainda que a pesquisa que se baseie em dados bibliográficos possa ser considerada 

como “um apanhado sobre os principais trabalhos científicos já realizados sobre o tema 

escolhido”, esta é de valiosa “importância por ser capaz de fornecer dados atuais e 

relevantes” (Boni & Quaresma, 2005, pp. 70-71).  

Ainda que nem sempre seja possível cobrir toda a bibliografia sobre determinado 

tema, um estudo amplo também possibilita obter conhecimento sobre quais aspectos estão 

sendo discutidos. A relevância deste capítulo pode ser associada, inclusive, ao 

fornecimento de bases científicas e pistas sobre o que já vem sendo estudado, a partir dos 

trabalhos já realizados por pesquisadores mais experientes. Assim, é possível também 

evitar erros já cometidos ou retrabalhos desnecessários e sustentar constructos sobre 

argumentos já discutidos, ou seja, sobre conhecimento sedimentado e aceito. 

Este método, quando bem empregado, pode ser considerado como “o exame de 

um tema sob um novo enfoque ou abordagem” e, assim como alertam Lakatos e Marconi 

(2005, p. 97), torna-se possível obter “conclusões inovadoras, não sendo uma repetição 

do que foi anteriormente dito ou escrito”. 

A literatura também apresenta informações que divergem do conhecimento 

popular. Por exemplo, ao contrário do que o senso comum possa apontar, a literatura tem 

demonstrado que o sucesso do uso das tecnologias não depende necessariamente de 

características técnicas. Aliás, formas de mensurar a aceitação e a consolidação de uso de 
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sistemas ou tecnologias da informação e da comunicação é objeto de estudo há décadas 

pela academia e fatores externos (ou motivacionais) tem tido um bom poder de predileção.  

De um modo amplo, os pesquisadores buscam entender quais aspectos 

determinam se uma tecnologia será utilizada ou não. A mesma racionalidade pode ser 

aplicada ao governo eletrônico, pois “e-gov. fails if the users do not have the ability to 

use the technology to access useful information and services, and eventually do not 

perceive e-gov. as useful” (Shareef et al., 2011, p. 20).  

 

2.5.1 Modelos de aceitação e uso de tecnologias 

 

De um modo amplo, os princípios de uma pesquisa desta natureza normalmente 

decorrem da lógica disseminada por Calvin N. Mooers. Este publicou em 1959 um artigo 

intitulado “Law or, Why Some Retrieval Systems Are Used and Others Are Not”10 e com 

apenas 4 páginas este artigo começou a questionar a postura dos usuários em relação aos 

sistemas.  

Apesar de curto e voltado para “sistemas de recuperação de informação” a sua 

ideia ficou conhecida como Lei de Mooers. Em uma tradução livre pode-se entender suas 

ideias iniciais como algo próximo de “Um sistema de recuperação de informações terá a 

tendência de não ser usado se é mais irritante e problemático para um usuário obter a 

informação do que não obter-lá” (SIC) (Silva & Freire, 2012). 

Esta lei se tornou famosa por ajudar a compreender como o sistema processa a 

informação e por se tocar na utilização dada pelo usuário, “uma vez que o usuário, para 

conceber relevância a informação, precisa lê-la e entendê-lá” (Silva & Freire, 2012, p. 

21). 

Dada a amplitude de entendimentos e de usos, a leitura do discurso de Mooers foi 

se tornando mais complexa, o que tornou esta lei útil para muito além dos sistemas de 

recuperação de informação. É a partir desta lógica que associa dados comportamentais ao 

uso de tecnologias que se desenvolvem diversos modelos. 

Dentre estes modelos, sobressai o criado por Davis em 1985, chamado de 

Technology Acceptance Model (TAM). Este modelo busca mensurar a aceitação de uma 

                                                
 

10 Lei ou, por que alguns sistemas de recuperação são usados e outros não são. 
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tecnologia por seus usuários apenas por meio de aspectos comportamentais ou sociais 

(Bueno, Zwicker, & Oliveira, 2004). 

Davis utiliza como sustentação a TRA – Theory of Reasoned Action que havia sido 

desenvolvido por Fishbein e Ajzen em 1975 (Fishbein & Ajzen, 1980). Como exposto, o 

uso do TAM tem foco no poder preditivo de duas crenças importantes: facilidade de uso 

percebida e utilidade percebida (Bueno, Zwicker, & Oliveira, 2004), que foi 

empiricamente comprovado, obtendo sucesso em prever acima de 40% do uso de sistemas 

(Venkatesh & Davis, 2000). 

The simplicity of this theory and its ease of use make it very 
popular and well suited to many research settings in which 
prediction of behavior is the major purpose of the researcher 
(Pinho & Soares, 2011, p. 118). 

Atualmente o TAM é um dos modelos mais usados no mundo para avaliar a 

aceitação de sistemas de informação, pois “tem se mostrado robusto e confiável, com uma 

forte base teórica além do amplo apoio empírico”, além da vantagem de ser específico 

para Tecnologia da Informação (Bueno, Zwicker, & Oliveira, 2004, p. 20).  

Este modelo surge a partir de um contrato entre o Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) com a IBM Canadá, com o objetivo de avaliar o potencial de mercado 

para novos produtos da marca (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989).  

O TAM foi desenvolvido para compreender a relação causal entre variáveis 

externas de aceitação dos usuários e o uso real do computador. Esta busca explicar a 

interação entre usuário, tecnologia e os fatores determinantes do comportamento dos 

utilizadores de computadores. O modelo tem como base a relação comportamental 

atitude-intenção e, segundo Pires e Costa Filho (2008, p. 453), tem por objetivo: 

O propósito essencial do modelo TAM é prover uma base para 
mapear o impacto de fatores externos sobre aqueles internos ao 
indivíduo, como as crenças, atitudes e intenções de 
comportamento. 

Segundo Davis (1989), as pessoas usualmente tendem a utilizar alguma tecnologia 

se o seu uso aparentar alguma melhoria no desempenho de seu trabalho. Este é o conceito 

chamado de “utilidade percebida”. Contudo, para esta intenção se tornar utilização, o uso 

não deve ser muito complicado, ou seja, o esforço não pode ser demasiado a ponto que 

não compense o uso. Isto é o que Davis designou por facilidade percebida.  
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Em outras palavras, este modelo foi projetado visando compreender a relação 

causal entre variáveis externas de aceitação dos usuários e o uso real do sistema. Shareef 

et al. (2011, p. 20) descrevem: 

The technology acceptance model (TAM) proposes that 
perceived ease of use (PEOU) and perceived usefulness (PU) 
determine the attitude toward adoption of ICT. This 
behavioural attitude, in turn, leads to the intention to use ICT 
and the final acceptance of the system 

Isto tem melhor semiótica na representação gráfica na Figura 5. 

 

Figura 5: Relação causal entre os elementos no modelo TAM  

 

Fonte: Davis F. D. (1989) 

 

Onde: 

• Variáveis Externas, se referem às características do sistema, ao treinamento 
ou ao processo de desenvolvimento, dentre outros.  

• Facilidade de Uso Percebida (PEOU – Perceived Ease of Use) refere-se ao 
grau, segundo ao qual um usuário acredita que usando o sistema será livre de 
esforços.  

• Utilidade Percebida (PU –Perceived Usefulness) é o grau o qual um usuário 
acredita que usando o sistema irá melhorar sua performance.  

• Atitude em Relação (AT – Attitude Towards) diz respeito ao sentimento do 
usuário de estar favorável ou não em relação a usar o sistema.  

• Intenção Comportamental de Uso (BI – Behavioural Intention to use) é a 
força da intenção de usar o sistema no futuro.  

• Uso Real do Sistema (U – Actual System Use) é a quantidade de uso sobre 
uma unidade fixa de tempo. (Silva, Dias, & Sena Junior, 2008). 

Como exposto, o modelo utiliza variáveis comportamentais, o que poderia deixar 

dúvidas em relação à inexistência de variáveis sobre aspectos técnicos. Quanto a isto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Davis (1989) 

Variáveis 

Externas 

Facilidade 

de Uso 

Percebida 

Utilidade 

Percebida 

Atitude 

em 

relação 

Intenção 

Comportamental 

de uso 

Uso Real 

do 

Sistema 



 55 
 

Bueno, Zwicker e Oliveira (2004, p. 2) afirmam que “pesquisadores tem encontrado fraca 

correlação entre a aceitação dos usuários em relação aos sistemas, a intensidade de uso e 

os benefícios obtidos”. 

Contudo, desde que foi criado na década de 1980, este modelo se desenvolve e 

seus desdobramentos continuam a se apoiar apenas em aspectos comportamentais. Da 

imensa quantidade de novos modelos surgidos a partir do Modelo de Aceitação de 

Tecnologia - TAM (Davis, 1989), destacamos o Modelo de Venkatesh e Davis (1996), o 

Modelo de Venkatesh e Davis (2000), conhecido como TAM 2, o Modelo de Venkatesh 

(2000) e o Modelo de Venkatesh, Morris, Davis e Davis (2003), que ficou conhecido 

como o modelo UTAUT - Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia. 

Estes modelos utilizam aspectos subjetivos, comportamentais e sociais, uma vez 

que diversos trabalhos constataram uma fraca correlação entre a aceitação dos usuários e 

aspectos técnicos. Assim, não se fez necessário incluir perguntas que abordem aspectos 

tecnológicos em si, o que deu certa liberdade, dado que neste estudo o que se buscou 

capturar foi a percepção geral sobre diversos sistemas públicos, e não a percepção sobre 

algum sistema específico. 

 

2.5.2 Outros conceitos  

 

Dentre os estudos analisados, são exemplos as publicações de Shareef et al. (2009 

e 2011), que constataram que os critérios para a adoção de governo eletrônico nos países 

em desenvolvimento são diferentes dos critérios utilizados pelos países desenvolvidos. 

Estes também identificaram que os constructos Facilidade de Uso Percebida; Segurança 

Percebida e Confiança Percebida influenciaram a intenção de adoção de governo 

eletrônico  

Alawneh, Al-Refai e Batiha (2013) analisaram o impacto, dentre outros, da 

satisfação e da confiança na Jordânia. Damian e Merlo (2013) também analisaram a 

satisfação dos usuários do e-govermnent, no Brasil, assim como Azmi e Kamarulzaman 

(2010). Estes últimos identificaram as percepções individuais de contribuintes da Malásia 

ao risco dos serviços e a segurança da informação, pois identificaram que estes poderiam 

ser fatores importante para o sucesso da implantação de um programa de governo 

eletrônico. 
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Lim, Tan, Cyr, Pan e Xiao (2012) também destacam a desconfiança dos usuários, 

de Singapura, da mesma maneira que Belanche, Casaló, & Flavián (2012), em usuários 

de língua espanhola, destacam a confiança como um dos valores pessoais que pode 

contribuir para compreender melhor o sucesso da adoção de plataformas de governo 

eletrônico “Trust is an important determinant in e-commerce including public services” 

(Wu & Jian-Liang, 2005, p. 788) 

A importância da confiança dos usuários das iniciativas brasileiras de governo 

eletrônico também foi abordada por Damian & Merlo (2013). Morgeson, Vanamburg e 

Mithas (2010) apontaram confiança e satisfação como variáveis mediadoras, enquanto 

Jun, Wang e Wang (2014) associaram a satisfação dos cidadãos com a transparência do 

governo. 

Jun e Weare (2011) analisaram as motivações institucionais dos cidadãos em 

relação à inovação, o sincronismo e a amplitude de inovações e programas de governo 

eletrônico em municípios americanos entre 1994 e 2003. Para estes autores as motivações 

são importantes em estudos desta natureza: 

Although attention to motivation played a role in early 
theorizing on innovation, the phenomenon is understudied 
empirically. A clearer understanding of the relative importance 
of differing institutional motivations can illuminate why public 
organizations adopting innovative strategies and programs 
often fail to replicate the benefits of earlier implementations. 
(Jun & Weare, 2011, p. 495) 

Estes descobriram que as estratégias e os programas inovadores muitas vezes não 

conseguiram ser replicados, mesmo depois de algumas inovações já terem sidos aplicadas 

com sucesso e de ter ocorrido benefícios nas implementações anteriores.  

Isto sugere que regiões diferentes podem ter níveis de desenvolvimento técnico ou 

cultural heterogêneo, ou ainda outros motivos que os levem a produzir diferentes 

resultados de aceitação.  

Segundo Peleias, Silva, Segret e Chirotto (2007, p. 20), “a evolução das sociedades 

apresenta características que demandam identificação, estudo e compreensão”. Desta 

maneira, passa a ser razoável entender que diferentes ambientes podem ser motivados por 

critérios ligeiramente diferentes.  

Segundo Bueno, Zwicker e Oliveira (2004, p. 2), os pesquisadores têm buscado 

identificar as condições ou fatores que facilitam a integração de Sistemas de Informação 

nas empresas desde início da década de 1970. Os modelos mais utilizados possuem uma 

mesma raiz, a TRA (Theory of Reasoned Action) de Fishbein e Ajzen (1975) que se 
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baseia no comportamento individual e nas intenções de comportamento, da atitude do 

indivíduo.  

Dentre os estudos encontrados, destacam-se os de Lim, Tan, Cyr, Pan e Xiao 

(2012) que analisaram 422 cidadãos de Taiwan e buscaram entender quais determinantes 

afetam os contribuintes que realizam declaração de impostos on-line. Estes constataram 

que programas de governo eletrônicos são cada vez mais parte da paisagem econômica 

virtual e que ainda assim estes têm sido considerados insatisfatório ou sofrem por 

desconfiança dos usuários, em função da exclusividade política e da burocracia de longa 

data. Para estes autores, estes fatores dificultam a aceitação dos sistemas de governo 

eletrônico pelos cidadãos.  

Para Khan, Moon, Rhee e Rho (2010), os desafios do governo eletrônico nos 

países em desenvolvimento usualmente estão relacionados com o baixo nível de 

alfabetização e as habilidades dos usuários das TIC. Estes autores analisaram “ciber-

competências” e criaram uma lista abrangente de 81 e-competências necessárias para o 

consumo de e-service, que não são meramente técnicas para os países que estão iniciando 

o desenvolvimento do governo eletrônico. 

Com a intenção de propor um modelo de adoção Shareef et al. (2009) buscaram 

identificar em Bangladesh os fatores críticos de aprovação do governo eletrônico pelos 

cidadãos de países em desenvolvimento.  

No ano seguinte (2010), estes autores validaram o modelo na Índia, outro país em 

desenvolvimento, e os resultados não revelaram muita diferença entre os dois contextos, 

pois em ambos os casos os constructos que influenciaram a intenção de adoção de e-Gov, 

tendo por foco os habitantes, foram: Facilidade de Uso Percebida; Segurança Percebida 

e Confiança Percebida (Shareef et al., 2011). 

Assim, estes autores encontraram indícios de similaridade entre países em 

desenvolvimento ao mesmo tempo em que constataram que os critérios para a adoção de 

governo eletrônico nos países em desenvolvimento são diferentes dos critérios utilizados 

pelos países desenvolvidos, hipótese que era defendida por Carter e Bélanger (2005).  

Um estudo sobre a aceitação do governo eletrônico também foi realizado em 

Macao por Lai e Pires (2010). Estes buscaram a satisfação dos usuários por meio de um 

questionário respondido por 464 usuários on-line e analisaram os resultados por meio de 

um modelo integrado de satisfação do usuário e aceitação da tecnologia, que testou 

empiricamente se a aceitação estava associada à qualidade da informação, qualidade do 

sistema, eficácia percebida e influência social. Em seus resultados, Lai e Pires (2010) 
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propõem que as percepções dos usuários sobre o de e-gov. influenciam a atitude do 

usuário em relação ao uso. 

Ainda em países em desenvolvimento, destacam-se os modelos desenvolvidos por 

Alawneh, Al-Refai e Batiha (2013), que analisaram a percepção de funcionários de 

universidades da Jordânia e contataram que “accessibility, awareness and quality have a 

significant influence on e-Satisfaction, Security and privacy haven't a significant positive 

influence on e-Satisfaction” e o modelo de Damian & Merlo (2013), que para além de 

relacionar a intenção de uso à satisfação, também sugere alguns indicadores de satisfação 

para usuários do e-govermnent. 

A percepção ao risco é também uma das características abordadas nestes estudos. 

Esta foi estudada por Azmi e Kamarulzaman (2010), que investigavam a percepção do 

público da Malásia. Estes abordaram a existência de estratégias de marketing ineficientes 

para a divulgação dos serviços e a percepção de risco dos usuários, especialmente em 

países asiáticos. Concluíram assim que as percepções individuais de risco aos serviços e 

a segurança da informação poderiam ser fatores importantes para o sucesso da 

implantação de um programa de governo eletrônico.  

Um outro estudo que seguiu por um caminho com caracteristicas similares foi o 

desenvolvido por Belanche, Casaló e Flavián (2012). Os analisaram a adoção de serviços 

de governo eletrônico e destacaram a confiança como um dos valores pessoais que podem 

contribuir para compreender melhor o sucesso da adopção de plataformas de e-gov.. Estes 

adotaram o Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) e revelam o papel mediador de 

confiança no âmbito TAM e que os valores pessoais dos cidadãos podem moderar a 

influência de alguns antecedentes da intenção de utilizar os serviços de governo eletrônico.  

Por outro método, mas no mesmo sentido, Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010) 

desenvolveram um estudo através de benchmarking e examinaram os elementos 

percebidos pelos cidadãos usuários no que tange a desempenho, com o objetivo de 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. Concentrando-se em seis agências federais 

de alta frequência de uso, apontaram diferenças entre os determinantes da satisfação e 

confiança, que incluem a percepção da qualidade dos serviços experimentados e as 

informações fornecidas, as expectativas dos cidadãos e adoção de governo eletrônico. 

Ainda dentro da visão do utilizador, contudo a respeito da satisfação deste, Jun, 

Wang e Wang (2014) estudaram muitas jurisdições chinesas e observaram que estas estão 

estabelecendo “service-oriented” a fim de tornar a prestação de serviços públicos mais 

eficaz e, consequentemente, aumentar a capacidade do governo local. Em seus resultados, 
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indicam que o acesso a informações através de sites do governo aumenta a satisfação dos 

cidadãos com a transparência do governo.  

Estes autores concluíram ainda que o uso frequente pelos cidadãos dos sites do 

governo, parcialmente mediado através de suas percepções de transparência, aumenta 

suas percepções da capacidade do governo local para a prestação de serviços. O 

fornecimento de informações de serviço público por meio de sites do governo melhora 

indiretamente a capacidade de serviço percebida através da transparência percebida e que 

um maior desenvolvimento da função de comunicação por vias de mão dupla pode tornar 

possível “colher plenamente os benefícios do e-gov.” (Jun, Wang, & Wang, 2014, p. 144). 

Observe que a transparência, é um princípio da gestão fiscal e se relaciona a 

apresentação de informações que possam ser compreendidas. A compreensibilidade pode 

estar associada a linguagem e a formatação das informações apresentadas nos sites, nos 

demonstrativos ou relatórios (Platt Neto, da Cruz, Ensslin, & Ensslin, 2009).  

Em outras palavras, não basta ter informação; é necessário que esta esteja exposta 

de forma inteligível. “Trust is an important determinant in e-commerce including public 

services” (Wu & Jian-Liang, 2005, p. 788).  

A importância da confiança dos usuários das iniciativas brasileiras de governo 

eletrônico também foi abordada por Damian & Merlo (2013). Neste trabalho, estes 

autores propuseram um modelo de análise de sites de serviços de e-gov. e realizaram uma 

análise de conteúdo aos sites de e-gov. de cada um dos cinco estados brasileiros (São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná́, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) que juntos 

representavam 50% dos sites de e-gov. nacional. Estes destacaram a importância da 

existência dos aspectos relacionados à segurança e à privacidade e do uso de recursos que 

possam motivar e estimular os usuários a utilizarem os sites com frequência (Damian & 

Merlo, 2013, p. 895). 

No que toca a sistemas de uso compulsório, aparentemente esta realidade ainda 

não foi exaustivamente abordada (Chan, Thong, Venkatesh, Brown, & Tam, 2010, p. 519). 

Estes autores afirmam que: 

While technology adoption is a major stream of research in 
information systems, few studies have examined the 
antecedents and consequences of mandatory adoption of 
technologies. 

Assim, ainda que tenham sido encontrados estudos que incluam alguma 

obrigatoriedade institucional, cabe definir o que faz um sistema ser considerado 
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compulsório. Uma definição clara é dada por Brown, Massey, Montoya-weiss, & 

Burkman (2017, p. 283): 

A voluntary use environment is one in which users perceive the 
technology adoption or use decision to be a wilful choice; a 
mandated environment is where users perceive use to be 
organizationally compulsory  

Estes autores defendem que a obrigatoriedade é composta de múltiplos 

componentes, dois dos quais são a necessidade do sistema para realizar o trabalho e a 

interdependência do uso do sistema.  

Pode-se defender, de algum modo, que ambos os componentes se fazem presentes 

na introdução dos sistemas que virtualizam a escrita contábil ou a administração dos bens 

públicos, pois estes sistemas se tornaram necessários para a entrega do trabalho dos 

profissionais da Contabilidade e para a administração pública. 

No entanto, a simples obrigatoriedade de uso pode não ser suficiente para garantir 

que os sistemas terão uso pleno. Brown et al. (2017, p. 284) defendem ainda que mesmo 

em ambientes de uso compulsório a intenção de uso merece atenção, pois “Employees 

who do not wholeheartedly accept the innovation can delay or obstruct the 

implementation, and resent, under- utilize or sabotage the new system”. Para estes, “user 

satisfaction is ‘probably the most widely used single measure of IS success”. 

Assim, ganha importância a percepção dos profissionais da Contabilidade face a 

aceitação dos sistemas públicos de digitalização da escrita contábeis, uma vez que estes 

são diretamente afetados pela imposição destes programas.  

No capítulo seguinte estão expostos os métodos eleitos para a execução deste 

trabalho, assim como, o desenho de pesquisa.  
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Capítulo 3 Metodologia 

 

 

Este capítulo apresenta os objetivos do trabalho, descreve e justifica o desenho de 

pesquisa adotado. Para além disto, este capitulo apresenta o posicionamento 

metodológico, detalha a forma de recolha e tratamento dos dados utilizados, assim como, 

os métodos utilizados para compreender os resultados. 

 

3.1 Objetivo e questões de partida 

 

O objetivo deste estudo é investigar como o Estado e a Contabilidade do Brasil se 

relacionam, de que maneira o governo eletrônico impacta este relacionamento e qual a 

percepção dos contabilistas a este respeito.  

O caminho escolhido para atingir este objetivo começa por buscar subsídios na 

história e no ambiente institucional que sejam capazes de ajudar a entender como estes 

elementos se relacionam. Busca ainda indícios de mudanças neste relacionamento em 

acontecimentos ocorridos nos primeiros vinte anos do programa brasileiro de governo 

eletrônico, estipulados aqui como o período compreendido entre 1995 e 2014.  

Em seguida, por meio de um inquérito por questionário, visa identificar como isto 

é percebido pelos profissionais da Contabilidade. Trata-se assim de um estudo de cunho 

positivista que almeja capturar as percepções dos contabilistas a respeito de como a 

Contabilidade e o Estado se relacionam e de como o governo eletrônico impacta a prática 

contábil. Os dados obtidos por esta parte empírica são tratados por meio de ferramentas 

e técnicas estatísticas e em conjunto com os demais procedimentos, visam responder as 

seguintes perguntas de partida: 

QP1. Como se relacionam o Estado e a Contabilidade, frente a introdução do 

programa brasileiro de governo eletrônico? 

QP2. Quais as percepções dos contabilistas a este respeito? 
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Um conjunto de procedimentos metodológicos são adotados para se conseguir 

resposta a estas perguntas, orientados conforme o posicionamento e a classificação 

metodológica que são explicadas a seguir. 

 

3.2 Posicionamento metodológico 

 

Uma pesquisa para ser considerada científica deve seguir princípios 

metodológicos considerados científicos. Uma vez definido isto, a pesquisa pode ser 

classificada sob diversos prismas, conforme o que se pretende responder, as escolhas 

metodológicas e os paradigmas disponíveis. 

Pelo critério da natureza da pesquisa, este trabalho pode ser classificado como 

básico, segundo a classificação de Silva e Menezes (2005, p. 19). Para estas autoras uma 

pesquisa de natureza básica é aquela que gera conhecimentos sem aplicação prática 

prevista, ou seja, que não tem como objetivo solucionar algum problema prático. 

A classificação quanto à forma de abordagem do problema pode ser classificada 

como mista, isto é, quanti-qualitativo, pois a recolha de dados decorre de análises 

bibliográfica-documentais e de um inquérito quantitativo.  

Apesar de alguns autores acreditarem que estas lógicas possam ser “considered to 

be diametrically opposed to the hypothetic-deductive logic”, o “Mixed methods can be 

used in a single study if it is done for complementary purposes” (Sale et al., 2002 apud 

Grafton, Lillis, & Habib, 2011, p. 10).  

Contudo, estas categorias não são totalmente excludentes em termos de estratégias 

e técnicas de investigação e apresentam vantagens e desvantagens, conforme 

apresentadas por Seabra (2010, pp. 146-148) (ver quadro 1):  
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Quadro 1: Vantagens e desvantagens de métodos qualitativos e quantitativos 

Fonte: Seabra (2010, pp. 146-148) 

 

Para Grafton, Lillis e Habib (2011, p. 12), o uso deste modelo misto apresenta 

vantagens, pois “quantitative and qualitative elements of mixed methods studies provide 

an opportunity for researchers to incorporate divergent views that can result in a deeper 

understanding of the research problem”. Ainda segundo estes autores, nestes estudos o 

principal foco está em encontrar respostas. Estes complementam: 

In an empirical study of mixed methods researchers, Bryman 
(2007) found that “pragmatic” researchers seem not to dwell on 
epistemological and ontological positions but rather focus on 
ways of combining qualitative and quantitative methodologies 
in the overall research process. Scott and Briggs (2009, p. 231) 
also argue that in practice, mixed method researchers are 
guided by the rationale for their research, rather than by 
epistemology and conclude “methodology is in practice 
commonly agnostic to epistemology”. The implication here is 
the rejection of the incompatibility thesis in practice as 
researchers seek convergence in methodology and allow such 
convergence to guide the research process. (Grafton, Lillis, & 
Habib, 2011, p. 11) 

Corrobora ao uso de métodos mistos Saccol (2010, p. 254), que afirma que este 

método, quando utilizado com coerência, pode ser útil na medida em que contribua com 

o objetivo básico da pesquisa científica: conhecer e compreender melhor o nosso mundo, 

independente do paradigma adotado.  

Esta classificação alinha-se as definições de Tashakkori e Creswell (2007), que 

afirmam que as pesquisas são classificadas como mixed methods quando utilizam: 

 

Metodologia qualitativa Metodologia quantitativa 
Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 
Elevada validade interna. 
Acesso à complexidade. 
Contextualização. 
Riqueza de significados. 
Acesso ao mundo 
experiencial dos 
participantes. 
Descrição. 
Interpretação. 
Subjetividade 
(investigador como 
instrumento de 
investigação) 

Imprecisão dos dados. 
Difícil aceitação por alguns 
sectores da comunidade 
científica. 
Limitações técnicas: pela 
sua própria natureza. 
Presta-se à compreensão 
profunda de realidades 
restritas. 
Não pretende generalizar 
resultados. 
Lida com pequenas 
amostras  

Elevada validade 
externa. 
Replicabilidade. 
Possibilidade de 
generalização. 
Recorre a 
procedimentos que 
facilitam a sua 
aceitação pelos pares.  
Capaz de abranger 
maior número de casos  

Baixa validade interna 
Não atende à perspetiva 
do sujeito 
Não tem em linha de 
conta a subjetividade do 
investigador  
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Two types of research questions (with qualitative and 
quantitative approaches), the manner in which the research 
questions are developed (participatory vs. preplanned), two 
types of sampling procedures (e.g., probability and purposive; 
see Teddlie & Yu, 2006), two types of data collection 
procedures (e.g., focus groups and surveys), two types of data 
(e.g., numerical and textual), two types of data analysis 
(statistical and thematic), and two types of conclusions (emic 
and etic representations, ‘‘objective’’ and ‘‘subjective,’’ etc.) 
(Tashakkori & Creswell, 2007, p. 4). 

Para além destas classificações, também é relativamente comum o enquadramento 

de estudos sob determinados paradigmas. Segundo Saccol (2010, p. 251), um paradigma 

de pesquisa relaciona-se a certas “crenças e pressupostos que temos sobre a realidade, 

sobre como as coisas são (ontologia) e sobre a forma como acreditamos que o 

conhecimento humano é construído (epistemologia)”.  

Na presente investigação a perspectiva adotada é a positivista. Apesar de 

Condorcet (1743-1794) ter desenvolvido o conceito de uma ciência da social similar a 

uma “Matemática Social”, onde os interesses e as paixões deveriam ser eliminados, o 

precursor declarado do positivismo é Auguste Comte (1798 – 1857). Segundo Brandt 

(2016), o positivismo caracteriza-se pela unidade do método científico, o caráter 

eminentemente empírico e a forte influência de métodos quantitativos.  

Este tipo de abordagem tem suas raízes no empirismo. Positivismo e empirismo 

tem em comum a não aceitação de especulações teóricas, filosóficas e metafisicas, mas o 

positivismo se distingue em complexidade, dado que busca explicar os fenômenos a partir 

da identificação de suas relações. (Zanchet, Marques, & Martins, 2011, p. 5) 

Para Frezatti, do Nascimento e Junqueira (2009) a inspiração metodológica para a 

teoria positiva da Contabilidade é derivada da corrente neoclássica e baseia-se na obra do 

professor da Escola de Economia de Chicago, M. Friedman de 1966. No entanto, o termo 

“teoria positiva” é uma expressão cunhada por Watts e Zimmerman (1990) utilizada para: 

Incorporar o conjunto de teorias baseadas na economia que 
visavam explicar o relacionamento entre informações 
contábeis e mercado de capitais. Um rótulo criado pelo autor 
para indicar o estudo do fenômeno contábil a partir de uma 
abordagem de previsão e explicação (o que “é”) com a 
utilização de teorias econômicas neoclássicas (Frezatti, do 
Nascimento, & Junqueira, 2009, pp. 16, 17) 

Estes autores afirmam que o método atualmente também se baseia no método 

hipotético-dedutivo, proposto por Popper (1997).  
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Uma vez definido o posicionamento metodológico, já é possível determinar o 

desenho de pesquisa (o próximo passo) e a seguir, determinar os procedimentos de coleta 

dos dados, que Gil (1999) chama de procedimentos técnicos. 

 

3.3 Desenho de pesquisa 

 

Tendo em consideração os objetivos desta pesquisa, o modelo proposto por Punch 

(2013, p. 5) foi eleito para servir de base conceitual. Este modelo foi escolhido por 

apresentar um caminho simples para o desenvolvimento de uma pesquisa que reúne 

conhecimentos bibliográficos e experimentos empíricos, conforme segue na Figura 6: 

 

Figura 6: Modelo de pesquisa de Punch 

 
Fonte: Punch (2013, p. 5) 

 

Observa-se neste modelo a divisão em duas fases, uma caracterizada pela 

contextualização e as revisões bibliográficas, que a autora designa de fase pré-empírica. 

E a segunda que reúne os procedimentos e técnicas de investigação empíricas para obter 

e tratar dados que possam ajudar a responder às questões de partida. 

Contudo e de modo amplo, cada pesquisa necessita de conhecimentos e técnicas 

específicas para encontrar as respostas adequadas. Grafton, Lillis e Habib (2011, p. 11) 

destacam: 
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Just as methods are tailored to research questions, different 
parts of research questions within a study may require the 
application of different methods (Yin, 2006) [...] In such cases, 
the research findings are the result of the combined application 
of the complementary methods required to answer the different 
elements of the question. 

Desta maneira, pequenas adaptações foram consideradas necessárias para se 

responder às perguntas de partida. Estas adaptações encontram-se apresentadas no 

Quadro 2, que apresenta o desenvolvimento por estágios, métodos e procedimentos 

utilizados: 

 

Quadro 2: Desenho de pesquisa 

  

Na fase pré-empírica o modelo foi utilizado como o original, sem nenhuma 

modificação em relação ao modelo proposto por Punch (2013).  

Já a fase empírica foi projetada para ser desenvolvida em dois passos, um 

descritivo e outro empírico, e ser apresentada em três capítulos, para além de um capítulo 

com as conclusões. O primeiro passo é composto por dois capítulos, onde o primeiro 

(capítulo 4) busca descrever o ambiente institucional de maneira ampla e dirigida. Já o 

capítulo 5 descreve os primeiros vinte anos do governo eletrônico brasileiro por uma ótica 

que privilegia os acontecimentos que tiveram reflexos na Contabilidade.  

O segundo passo busca capturar as percepções dos contabilistas a respeito do 

relacionamento entre Estado e Contabilidade e em relação ao governo eletrônico, 

nomeadamente aos sistemas eletrônicos estatais de escrituração eletrônica e gestão dos 

bens públicos. Ambos são complementares e se justificam. 

A seguir são detalhados os métodos de recolha de dados. 

  

Estágio Localização no trabalho Procedimentos 

Pré-empírica  
Capítulo 1 Introdução Investigação 

bibliográfica Capítulo 2 Revisão literatura  
Capítulo 3 Metodologia Desenho pesquisa 

Análise 
documental 

Capítulo 4 
Ambiente institucional (Panorama e Estrutura) 

Recolha documental Relacionamento histórico entre Contabilidade e Estado  
Capítulo 5 20 anos de governo eletrônico 

Pesquisa 
exploratória 

Capítulo 6 
Percepções dos contabilistas 
Coleta dados – Inferências estatísticas 

Questionários 
Análises estatísticas 

Conclusões Capítulo 7 Conclusões  
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3.4 Recolha de dados  

 

Conforme apresentado no desenho de pesquisa, a parte empírica deste estudo 

encontra-se dividida em descritiva, composta pelos capítulos 4 e 5, e em exploratória, 

apresentada no capítulo 6.  

A parte descritiva utiliza-se da literatura e de documentos oficiais para descrever 

a estrutura institucional e argumentos que possibilitam visualizar sinais de como se 

relacionam o Estado e a Contabilidade no Brasil, nas últimas décadas. Após isto, é 

analisado como o governo eletrônico se desenvolve, uma análise que se realiza sob a ótica 

da fiscalidade. 

O capítulo 6 objetiva conhecer a percepção geral dos contabilistas frente ao 

advento do governo eletrônico e, mais especificamente, a percepção destes aos sistemas 

que atualmente são parte da prática contábil, nomeadamente, pelo lado do setor privado, 

o Sistema Público de Escrituração Contábil (SPED) e pelo lado dos funcionários estatais, 

o Sistema Integrado de Administração Financeiras (SIAFI).  

A seguir são detalhadas as duas formas de recolha de dados utilizadas nesta tese. 

 

3.4.1 Recolha documental 

 

Seguindo os padrões usuais de um estudo bibliográfico, com traços de análise 

documental, os capítulos 4 e 5 buscam descrever como o Estado e a Contabilidade se 

relacionam.  

O capítulo 4 apresenta uma ampla descrição do panorama brasileiro e apresenta 

parte da complexa estrutura fiscal e administrativa, dois conhecimentos considerados 

necessários para a compreensão da importância do ambiente institucional nestas relações. 

Já o capítulo 5 expõe o desenvolvimento dos primeiros vinte anos de governo eletrônico 

no Brasil, segundo a ótica contábil. Este é apresentado cronologicamente e dividido em 

três ondas de desenvolvimento. 

Estes dois capítulos decorrem da crença que o desenrolar dos fatos recentes 

dependem de dinâmicas diversas, de fatores históricos e das limitações impostas pelo 
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arranjo institucional. Decorrem também da crença de que as decisões atuais são 

geralmente ancoradas em experiências anteriores e constritas no que a lei e o equilíbrio 

dos poderes instituídos permitem. Assim, justifica-se o conhecimento de fatos passados 

e dos arranjos institucionais, pois claramente pode contribuir para a compreensão dos 

acontecimentos recentes. 

O Brasil é atualmente a maior economia da América Latina e uma das dez maiores 

do mundo. Para além do tamanho econômico, este é dotado de uma população superior a 

207 milhões habitantes, de origem bastante miscigenada, sendo “inúmeras as raças que 

favoreceram a formação do povo brasileiro”, de onde se destacam “os povos indígenas, 

africanos, imigrantes europeus e asiáticos” (Freitas, s/d). 

Para além disto, este possui um arranjo institucional com características ímpares, 

de forma que não é simples enquadrá-lo perfeitamente nos modelos jurídicos e 

econômicos usualmente utilizados para países desenvolvidos, da mesma forma que não é 

simples fazer comparações entre este e aqueles. 

Cabe ainda destacar que governo eletrônico não deixa de ser um sistema de 

governo, diferindo apenas por ser caracterizado por meios eletrônicos. Assim, como uma 

forma de governo, este não está subordinado apenas ao avanço da tecnologia. Este é 

dependente de decisões políticas, que podem estar assentes em ideologias ou interesses 

diversos, públicos ou não. Desta maneira, estes programas se desenvolvem dentro de 

certas possibilidades, usualmente demarcadas pelas barreiras e / ou facilidades existentes 

na cultura, nas estruturas políticas e administrativas, ou nas formas de poder instauradas. 

Dada esta importância do fator social, elegeu-se o estudo bibliográfico 

documental, suportado por informações existente em leis, nos sítios eletrônicos do 

governo e na literatura. Uma vez que o desenvolvimento destes programas de e-gov 

também são reflexos do desenvolvimento político, buscou-se algum aprofundamento. 

Assim, este capítulo inicia-se com uma secção que clareia a visão sobre o panorama e a 

estrutura, destacando as diferenças e o peso da estrutura fiscal administrativa para a 

tomada de decisões. 

A seguir, é apresentado um estudo histórico acerca do relacionamento entre o 

Estado e a Contabilidade, fundamentado nos sítios eletrônicos do governo, na legislação 

que vigorava e nos livros e trabalhos de autores especializados.  

Contudo, o foco deste estudo é voltado a apresentar acontecimentos que possam 

revelar indícios de desequilíbrio no relacionamento entre o Estado e a Contabilidade, quer 

seja por assimetria de poder, quer seja por deficiência estrutural. 
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Assim, esta secção reúne dados que apresentam a evolução do sistema tributário 

brasileiro, a partir de um relato cronológico de fatos e acontecimentos significativos, 

desde quando a Contabilidade das empresas era considerada privativa e, portanto, de 

acesso proibido ao Estado, até o surgimento de sistemas eletrônicos capazes de 

capturarem diretamente as informações, por diversos caminhos. 

O Capítulo 5 poderia fazer parte do Capítulo 4, pois mantém o padrão cronológico, 

entretanto, optou-se por criar outro dado a mudança de foco. Este novo capítulo busca 

apresentar as iniciativas desenvolvidas e adotadas pelo programa de e-gov. brasileiro, de 

1995 a 2014, por meio de uma leitura transversal, onde o desenvolvimento tecnológico, 

aspectos políticos, mudanças estruturais, modificações culturais ou relacionadas ao 

ensino foram observadas em uma mesma narrativa.  

Objetiva com isto a construção de um relato que reúne fatos e argumentos que 

reflitam o espirito da época e as mudanças provocadas pelo governo eletrônico brasileiro, 

mantida, de alguma forma, uma ótica que privilegia os acontecimentos que impactam a 

prática contábil.  

Esta narrativa se sustenta na lógica proposta por Latour (1994), incialmente no 

que ele chamou de princípio de simetria generalizada e depois no Teoria do ator-rede 

(2006). Segundo Freire (2006, p. 49), Latour defendia que elementos interdependentes 

deveriam ser tratados sob um mesmo plano: 

Não há de antemão o mundo das coisas em si de um lado e o 
mundo dos homens entre si de outro, pois natureza e sociedade 
são ambos efeitos de redes heterogêneas. Isso não quer dizer 
que suas redes sejam compostas pelos mesmos elementos, mas 
que podem ser descritas da mesma maneira, tratadas sob os 
mesmos termos.  

Em resumo, o capítulo 4 se inicia por esta extensa caracterização do ambiente 

institucional e se realiza por meio de um levantamento documental e descritivo do sistema 

administrativo, político e tributário. Foram objeto de estudo as Leis, os dados publicados 

por órgãos oficiais do governo, por associações comerciais ou órgãos de classe 

profissional com o claro objetivo de fornecer subsídios sobre a estrutura de poder 

instituída. 

Após a descrição de diversas características do cenário, realiza-se um estudo de 

cunho histórico e base bibliográfica acerca dos fatos que marcaram o relacionamento 

entre o Estado e a Contabilidade.  
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Este capítulo apropria-se da história do imposto de renda e de mudanças na 

legislação ao longo dos anos. Leis, decretos, portarias, as Constituições Federais, dados 

retirados da literatura e de sítios oficiais como os do Ministério da Fazenda, Receita 

Federal e outros são utilizados para sustentar este capítulo. 

Por fim, o capítulo 5 descreve fatos sobre a implantação do programa de governo 

eletrônico, assim como, dá exemplos de como este vem sendo aplicado nestes últimos 

anos, dentro da lógica de que o progresso ocorre devido a uma série de acontecimentos 

interdependentes (Toffler, 1981). 

A figura 7 expõe a lógica utilizada, que vai desde uma leitura ampla do ambiente 

institucional brasileiro, passa a evidenciar aspectos do relacionamento entre Estado e 

Contabilidade e segue até uma narrativa sobre a evolução do governo eletrônico brasileiro, 

tendo como foco tecnologias que impactaram a prática contábil e o fluxo de informações 

financeiras. 

 

Figura 7: Ambiente institucional 

 

 

 

Uma vez realizada esta pesquisa documental, o próximo passo foi buscar conhecer 

a percepção dos profissionais da Contabilidade. Isto se realizou por meio de um inquérito 

por questionário, apresentado a seguir. 

  

Cenário de modo amplo - Panorama

Relacionamento entre o Estado e a 
Contabilidade - Fatores históricos

Desenvolvimento do governo eletronico

- Impactos

Recolha	documental:	Leis,	
decretos,	normas,	literatura,	
sitios	oficiais	e	noticias	de	

jornais
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3.4.2 Inquérito por questionário 

 

Uma vez realizado este levantamento acerca da evolução das relações entre o 

Estado e a Contabilidade, buscou-se conhecer as percepções dos profissionais da 

Contabilidade sobre os sistemas eletrônicos estatais implantados, nomeadamente os 

direcionados para a escrituração digital e para a gestão dos bens públicos.  

Para este efeito, foi eleito o questionário como meio de recolha de dados, pois se 

trata de uma ferramenta amplamente aceita. Este foi construído de raiz sob a plataforma 

Googleforms e divulgado por meio de Links enviados por comunicação eletrônica.  

A adoção de um questionário em meio eletrônico compartilha a sustentação teórica 

de um questionário físico, além de ter menores custos e maior facilidade de envio. Esta 

ferramenta encontra respaldo na literatura para seu uso, inclusive no que se refere as 

consequências do trade off entre abrangência e profundidade.  

A escolha da plataforma disponibilizada pelo Google para a construção de 

questionários justifica-se por ser uma ferramenta gratuita e por se tratar de um sistema 

interativo que permite criar questionários personalizados para avaliar qualquer assunto. 

A construção do questionário teve a preocupação de utilizar uma linguagem 

simples, contudo, que pudesse ser capaz de capturar a percepção de qualquer contabilista, 

(quer tenha formação técnica de nível médio – secundário; ou formação superior - 

graduação ou licenciatura) a respeito das consequências das inovações tecnológica no 

relacionamento entre o Estado e a Contabilidade. Segundo Forza (2002), um 

levantamento do tipo survey pode ser classificado como exploratório, quando o objetivo 

é adquirir uma visão inicial sobre determinado tema 

Esta decisão fez com que a arquitetura eleita privilegiasse a evolução conceitual, 

uma vez que os conceitos “Estado”, “governo eletrônico” e “Contabilidade” são amplos 

e passiveis de diversas definições, assim como de percepções em diversos níveis.  

Uma vez tomados estes cuidados, buscou-se separar os constructos estudados em 

blocos, por razões didáticas e de semiótica. Assim, foram criados 6 blocos para agruparem 

questões ao redor de temas similares. Com isso, o desenho do questionário tomou a 

seguinte forma: (o questionário pode ser encontrado no apêndice 2) 
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Bloco 1. 1. Perfil  
Bloco 2. Relacionamento entre o Estado e a Contabilidade. Busca a percepção da classe 

contábil à existência e relevância das relações entre a Contabilidade e a 
Administração Pública. Modo amplo. 

Bloco 3. Inovações tecnológicas e o Estado. Trata sobre a evolução do uso de meios 
eletrônicos pelo Estado.  

Bloco 4. E-gov. e a Contabilidade. Analisa a percepção sobre os efeitos do governo 
eletrônico no trabalho dos contabilistas em geral. 

Bloco 5. O governo eletrônico na prática contábil. Percepção acerca das consequências 
da implantação dos sistemas governamentais, tais como o Sped e o Siafi, no 
próprio trabalho. 

Bloco 6. Suas considerações. Expectativas sobre o futuro da profissão. 

 

O primeiro bloco “Perfil”, é composto por nove perguntas que buscam caracterizar 

os inquiridos. As perguntas foram elaboradas segundo trabalhos similares, cujo 

detalhamento encontra-se mais a frente no texto.  

O segundo bloco de perguntas, de percepções amplas, é composto por quatro 

perguntas e busca descobrir qual a percepção dos contabilistas a respeito do 

relacionamento entre o governo e a Contabilidade, de modo lato. Este foca-se na 

percepção da função da Contabilidade no fornecimento de informações para o Estado, na 

sustentação fornecida pela teoria contábil ou pelas técnicas contábeis utilizadas na 

“numerização” do Estado (Rose, 1991) e que são usadas para a validação das decisões 

governamentais. Busca ainda verificar se a responsabilidade da Contabilidade na 

promoção de justiça social é vista como importante para os respondentes e como estes 

classificam a influência do poder normativo (disciplinar ou coercitivo) do Estado na 

Contabilidade.  

Esta preocupação decorre do exposto por Iudícibus, Martins e Carvalho (2005, p. 

14), que relembram a responsabilidade ética e defendem que a Contabilidade tem 

esquecido parte de sua função social. Estes determinam que “não se pode aumentar a 

assimetria informacional que existe entre os conhecedores e os outros”, como exposto: 

O fato de os agentes econômicos sempre procurarem o melhor 
para si, em termos econômicos, não deixa muita margem para 
valores como ética, justiça, distribuição social e outros. Cada 
um age de acordo com o que é melhor para sua situação 
econômica. Como disciplina eminentemente social, todavia, a 
Contabilidade não pode ser imoral ou privilegiar, em prejuízo 
de outros, certos stakeholders. (Iudícibus, Martins, & Carvalho, 
2005, p. 14) 

Neste segundo bloco, a quarta questão é sobre a percepção de possíveis alterações 

no relacionamento entre o Estado e a Contabilidade - nos últimos vinte anos. Em função 



 73 
 

da resposta, o inquerido é conduzido a um sub-bloco específico do questionário, 

composto por duas questões.  

Foram criados 3 sub-blocos a partir da questão 2.4 “Na sua opinião e tendo em 

vista apenas as duas últimas décadas, a relação entre o Estado e a Contabilidade”. Esta 

permitia que o respondente escolhesse entre “Alterou de forma negativa”, “Não se alterou” 

e Alterou de forma positiva”.  

Conforme a resposta, o respondente era classificado entre otimista, pessimista ou 

neutro. Dentro do sub-bloco, era questionado sobre suas motivações, sobre a intensidade 

e a influência de alguns fatores nesta mudança (caso tenha sido percebida), por meio de 

uma escala Likert de 5 graus. Dentre os fatores indagados, foram elencados os 

relacionados as novas tecnologias, a mudanças na legislação, na educação e na 

Contabilidade e suas instituições. 

O bloco de questões seguinte inicia-se com uma breve definição, onde se lê: 

Governo eletrônico (e-gov.) pode ser percebido como 
ferramenta de interface entre o Estado e seus contribuintes, 
fornecedores ou entre os diversos níveis de governo.  
São exemplos os agendamentos telefônicos ou eletrônicos, os 
sites estatais que oferecem serviços ou informações ou os 
diversos sistemas, dentre os quais se incluem o SPED, a nota 
fiscal eletrônica, o Receitanet, a declaração do imposto de 
renda, o SIAFI e muitos outros.  
 

Apesar de não ser completa, houve o cuidado de evitar juízo de valores nesta 

definição, pois este bloco foi construído com a pretensão de capturar a percepção sobre a 

evolução do uso de meios eletrônicos pelo Estado, ainda de modo amplo. Tem também o 

objetivo de identificar a opinião dos contabilistas sobre os serviços públicos, controle, 

fiscalização estatal, burocracia e qualidade da informação prestadas desde a introdução 

destas novas tecnologias. 

O quarto bloco buscou conhecer a percepção dos contadores acerca do 

relacionamento entre as inovações tecnológicas e a Contabilidade, mais precisamente 

entre o governo eletrônico e o trabalho realizado pelos profissionais da Contabilidade. 

Este buscou conhecer a opinião sobre o que os inquiridos entendem como sendo o 

trabalho dos profissionais da Contabilidade e não especificamente sobre o trabalho que o 

respondente realiza efetivamente. Isto permite capturar inclusive a percepção dos 

profissionais formados em Contabilidade, mas que trabalham em diferentes ramos sobre 

o entendimento de qual é a função do contabilista. 



 74 
 

Foram criados dois grupos de fatores e os respondentes deveriam avaliar as 

consequências da implantação dos sistemas eletrônicos públicos na profissão, modo lato. 

Estes grupos de aspectos buscam analisar a percepção em dois níveis distintos, o grupo 1 

relaciona-se a aspectos financeiro, volume de trabalho ou clientes e o segundo que busca 

medir conceitos mais abstratos. Os conceitos a serem avaliados estão expostos abaixo 

(ver Quadro 3).  

 

Quadro 3: Grupos de respostas 

 

Devido às diferentes carreiras profissionais e aos diversos ramos da Contabilidade, 

os sistemas eletrônicos públicos não são utilizados por todos os contabilistas 

cotidianamente. Assim, a última questão deste bloco de perguntas inquere sobre quais os 

sistemas que o profissional utiliza regularmente. Em função da resposta dada, o 

respondente é encaminhado para o bloco seguinte ou para o bloco final. 

O bloco seguinte, denominado “5. O governo eletrônico na prática contábil”, 

busca conhecer o impacto das inovações tecnológicas no trabalho do respondente e 

apoiou-se na teoria TAM ajustada. Esta teoria encontra-se detalhada em secção 

apropriada. 

Dada a diversidade de sistemas e de inovações e o restrito interesse deste estudo, 

foram eleitos dois grupos de sistemas: o primeiro composto pelo Sistema Público de 

Escrituração Digital SPED e seus subsistemas explicados detalhadamente em secção 

apropriada; e o segundo composto pelos sistemas utilizados pela Administração Pública, 

tais como o SIAFI, SIAFEM, etc., específicos a servidores públicos e utilizados para a 

gestão das entidades públicas. 

Assim, a secção 5 destina-se a ser respondida apenas por contadores que trabalham 

com Contabilidade fiscal\tributária (ou que servem de intermediários entre o Estado e o 

contribuinte) e por contabilistas em funções em entidades públicas. Como exposto, 

profissionais que não tiveram seu cotidiano profissional impactados por estes sistemas, 

Grupo 1 Grupo 2 
Desempenho financeiro Satisfação do Contabilista 
Volume de trabalho Responsabilidade profissional 
Custos Qualidade do trabalho 
Número de clientes Melhoria da imagem do contabilista 
Valor cobrado Satisfação do cliente 
Lucro ou salário Nível de stress 
Quantidade de informação a enviar Confidencialidade da informação 
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tais como auditores, professores, peritos e demais contadores que declaram não serem 

utilizadores frequentes, são encaminhados à secção final. 

A sexta e última secção do questionário busca a percepção do respondente sobre 

o futuro da profissão “contador”, ou seja, a expectativa futura pessoal sobre um conceito 

que pode abranger diversos entendimentos. Foi idealizado um espaço para comentários. 

 

3.4.2.1 Questões  

 

Dada esta explicação sobre a arquitetura dos blocos de perguntas que compõem o 

questionário, a seguir são expostas as perguntas que compõem cada um destes blocos. 

Estas perguntas são apresentadas em quadros, que apresentam alguns dos trabalhos que 

ofereceram inspiração e sustentação. 

Inicia-se pelo primeiro bloco de questões, cujas perguntas estão apresentadas no 

Quadro 4, a seguir. 

 

Quadro 4: Questionário - Bloco 1 

 

O primeiro bloco chamado de Perfil buscou características dos profissionais da 

Contabilidade que pudessem influenciar nas respostas. Além das questões encontradas na 

literatura consultada, optou-se por testar outras variáveis, tais como, sexo, idade, 

experiência profissional e local ou ramo de atividade. 

Já o segundo bloco (ver Quadro 5), designado de Relacionamento entre o Estado 

e a Contabilidade, foi arquitetado a partir de conceitos gerais simples, capazes de 

determinar a percepção do respondente acerca deste relacionamento.  

 

Bloco 1 - Perfil  Sustentação teórica 
1.1 Quanto tempo possui de: Pinho e Sacramento (2009) Khan, 

Moon, Rhee e Rho (2010) 1.1.1 Formado 
1.1.2 Experiência prática Khan, Moon, Rhee e Rho (2010) 
1.2 Qual a sua formação acadêmica? Pinho e Sacramento (2009) 
1.3 Sua última formação foi em qual área? Pinho e Sacramento (2009) 
1.4 Em qual estado trabalha (ou trabalhava)? Jun e Weare (2011) 
1.5 Considera que seu trabalho atual é voltado para a Contabilidade? (ou 

suas subáreas, tais como auditoria, consultoria, perícia, etc.) 
Perfil geral 

1.6 O seu local de trabalho é um(a) 
1.7 Qual o porte da empresa em que trabalha 
1.8 Sexo 
1.9 Idade 
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Quadro 5: Questionário - Bloco 2 

 

Este bloco questiona a importância de determinados aspectos e tenta captar de que 

forma os contabilistas mensuram a intensidade deste relacionamento. Por fim, busca 

conhecer quais são os fatores considerados mais influentes. 

No bloco seguinte, são levantadas questões sobre o governo eletrônico, ou seja, 

sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação como ferramenta de governo 

(ver Quadro 6). 

Quadro 6: Questionário - Bloco 3 

Bloco 2 - Relacionamento entre o Estado e a Contabilidade Sustentação teórica 
2.1 Como classifica a importância da Contabilidade para a 

administração pública? 
Iudícibus, Martins e Carvalho (2005) 

2.1.1 Fornecimento de informações Gomes, Carnegie e Rodrigues (2014), 
Lopes (2007) 

2.1.2 Promoção de justiça social Iudícibus, Martins e Carvalho (2005) 
2.1.3 Sustentação teórica Rose (1991) 
2.1.4 Validação das decisões governamentais Rose (1991), Amaral e de Lima 

(2013) 
2.2 Tendo em conta o poder normativo do Estado, como classifica a 

influência do Estado na Contabilidade? 
Lubenow (2014), Alexandre (2007) 

2.3 Como considera a relação entre a Contabilidade e o Estado? (de 
um modo geral) 

Miller (1990), Bengtsson (2011) 

2.4 Na sua opinião e tendo em vista apenas as duas últimas décadas, 
a relação entre o Estado e a Contabilidade 

2.5 Qual a intensidade destas mudanças? - 
2.6 Classifique a influência destes fatores para esta melhoria / piora Khan, Moon, Rhee e Rho (2010), 

Pinho e Sacramento (2009) 2.6.1 Educação / Formação dos contabilistas 
2.6.2 Fortalecimento da profissão por meio de suas entidades (CFC, 

CRCs, CPC e outras) 
Peleias, Silva, Segret e Chirotto 
(2007) 

2.6.3 Mudanças na lei Sebold, Pioner, Schappo e Pioner 
(2012) 

2.6.7 Globalização da Contabilidade  Crawford, Ferguson, Helliar e Power 
(2014) 2.6.5 Maior independência da Contabilidade 

2.6.6 IFRS - Harmonização contábil Sebold, Pioner, Schappo e Pioner 
(2012) 

2.6.4 A digitalização do trabalho (computadores, internet, sistemas, 
SPED...) 

Khan, Moon, Rhee e Rho (2010) 

2.6.8 Novas tecnologias Diversos 

Bloco 3 - Inovações tecnológicas e o Estado Sustentação teórica 
3.1 Qual a sua percepção sobre a evolução do 

uso de meios eletrônicos pelo Estado 
Lai e Pires (Lai & Pires, 2010) 

3.2 Avalie o governo eletrônico nos seguintes 
aspectos 

Wu e Jian-Liang, (2005), Azmi e Kamarulzaman (2010), 
Damian & Merlo (2013) 

3.2.1 Serviços públicos Broadbent e Guthrie (2008) 
3.2.2 Transparência das ações do Estado Jun, Wang e Wang (2014), Platt Neto, da Cruz, Ensslin e 

Ensslin, (2009) 
3.2.3 Fiscalização Gomes, Carnegie e Rodrigues (2014) 
3.2.4 Controle estatal Gomes, Carnegie e Rodrigues (2014) 
3.2.5 Comunicação entre os contabilistas e os 

órgãos públicos 
Platt Neto, da Cruz, Ensslin e Ensslin, (2009) 

3.2.6 Prevenção a fraudes contábeis Shareef, Kumar, Kumar e Dwivedi, (2011) 
3.2.7 Qualidade de informação disponível Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010) Platt Neto, da 

Cruz, Ensslin e Ensslin, (2009), Lai e Pires (2010) 
3.2.8 Segurança no uso da informação Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010) 
3.2.9 Burocracia Lim, Tan, Cyr, Pan e Xiao (2012), Morgeson, Vanamburg 

e Mithas (2010) 
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Assim, o terceiro bloco busca a percepção sobre a introdução do e-gov e a 

eficiência de alguns aspectos do governo eletrônico. 

O quarto bloco busca a percepção sobre a influência da adoção de sistemas 

eletrônicos na profissão contábil (ver Quadro 7). 

 

Quadro 7: Questionário - Bloco 4 

*Sugestões obtidas durante o pré-teste do questionário  

 

Neste bloco são questionados conceitos relacionados à profissão de modo amplo 

e que incluem accountability, qualidade profissional e os dois grupos de respostas 

apresentados anteriormente. 

A última questão do quarto bloco segrega quem utiliza os sistemas de escrituração 

pública ou de administração financeira de quem não os utiliza. Apenas quem os utilizam 

responde o quinto bloco, específico sobre impacto destes sistemas no desempenho 

pessoal de seu trabalho (ver Quadro 8). 

  

Bloco 4 - Governo eletrônico e a Contabilidade Sustentação teórica 
4.1 Na sua opinião, as novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação a serviço do Estado alteraram o trabalho dos 
profissionais da Contabilidade? 

Sanchez (2003), Ifinedo (2012) 

4.2 Avalie as consequências da implantação dos sistemas 
eletrônicos públicos no trabalho dos profissionais da 
Contabilidade 

Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010) 

4.2.1 Responsabilidade profissional Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010) 
4.2.2 Qualidade do trabalho Zanchet e Martins (2011) 
4.2.3 Custos Pré teste* 
4.2.4 Volume de trabalho Pré teste* 
4.2.5 Número de clientes Pré teste* 
4.2.6 Satisfação do cliente Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010) 
4.2.7 Valor cobrado Pré teste* 
4.2.8 Quantidade de informação a enviar Halachmi e Greiling (2013) 
4.2.9 Satisfação do Contabilista Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010) 
4.2.10 Melhoria da imagem do contabilista (Oliveira D. d., 2007) 
4.2.11 Nível de stress TAM - (PEOU) Facilidade de Uso 
4.2.12 Lucro ou salário Pré teste* 
4.2.13 Confidencialidade da informação Lim, Tan, Cyr, Pan e Xiao (2012) 
4.3 Atualmente, qual destes sistemas são utilizados no seu 

trabalho 
Uso Real – U /TAM 
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Quadro 8: Questionário - Bloco 5 

 

Como pode ser observado, os temas abordados estão sustentados na literatura 

tendo como referência a teoria TAM com especial foco no poder preditivo de duas crenças 

importantes: facilidade de uso percebida e utilidade percebida (Bueno, Zwicker, & 

Oliveira, 2004, p. 2). Algumas questões foram formuladas sobre conceitos já pesquisados 

na literatura, nomeadamente sobre os constructos confiança e satisfação. 

O sexto bloco encerra o questionário com as considerações dos inquiridos sobre o 

futuro da profissão (ver Quadro 9). 

 

Quadro 9: Questionário - Bloco 6 

 

Após elaborado, este questionário buscou ser validado por diversos modos, 

conforme exposto a seguir. 

 

Bloco 5 - O governo eletrônico na prática contábil Sustentação teórica 
5.1 Com qual frequência utiliza os sistemas  Davis (1989) 
5.2 Avalie as consequências da implantação dos sistemas 

governamentais (Sped, Siafi, Receitanet, etc.) no seu 
trabalho especificamente. Considere os seguintes itens: 

Belanche, Casaló e Flavián (2012) 

5.2.1 Quantidade de trabalho Davis (1989) Shareef, Kumar, Kumar e 
Dwivedi (2009) 

5.2.2 Stress Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010) 
5.2.3 Confiança no trabalho apresentado (Shareef, Kumar, Kumar e Dwivedi (2009), 

Lim, Tan, Cyr, Pan e Xiao (2012), Damian 
e Merlo (2013) 

5.2.4 Satisfação pessoal Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010) 
5.2.5 Satisfação do cliente Shareef, Kumar, Kumar e Dwivedi (2009) 
5.2.6 Possibilidade de ser multado / atuado por erros (Shareef, Kumar, Kumar e Dwivedi, 2009), 

Damian & Merlo (2013) 
5.2.7 Utilidade do seu trabalho Zanchet e Martins (2011) 
5.3 Em relação a estes sistemas Davis (1989)  
5.3.1 Minha interação com estes é clara? Pinho e Sacramento (2009) Miranda, de 

Moura Silva, Ribeiro Filho e da Silva 
(2008) 

5.3.2 Usa-los melhora minha performance? Zanchet e Martins (2011) 
5.3.3 Eu vejo utilidade nestes sistemas para o meu trabalho? Bueno, Zwicker e Oliveira, 2004 
5.3.4 Os clientes notaram diferenças no trabalho depois destes 

sistemas serem implantados? 
Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010), 
Zanchet e Martins (2011) 

5.3.5 Sinto que as informações estão seguras no sistema? Shareef, Kumar, Kumar e Dwivedi (2009) 
Lim, Tan, Cyr, Pan e Xiao (2012) 

5.3.6 Eu usaria se não fosse obrigado? Davis (1989) 
5.3.7 Estou satisfeito em trabalhar com eles? Morgeson, Vanamburg e Mithas (2010) 

Bloco 6 - Suas considerações 
6.1 Qual a sua percepção sobre o futuro da profissão contador. Como supõem que estaremos daqui duas 

décadas? 
6.2 Caso queira elencar as suas razões ou contribuir com algum comentário, utilize este espaço: 
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3.4.2.2 Cuidados com o questionário 

 

Segundo Ghiglione e Matalon (1997, p. 110), um questionário é por definição: 

[...]um instrumento rigorosamente estandardizado tanto no 
texto das questões, como na sua ordem. No sentido de garantir 
a comparabilidade das respostas de todos os indivíduos, é 
absolutamente indispensável que cada questão seja colocada a 
cada pessoa da mesma forma, sem adaptações nem explicações 
suplementares resultantes da iniciativa do entrevistador. 

Frente a isto, a confecção deste questionário tomou os seguintes cuidados, para 

tentar mitigar esta lacuna na comunicação: 

Foram inseridas definições simples sobre os constructos utilizados, tais como “e-

gov” ou “utilidade teórica da Contabilidade”. Foram realizados pré-testes onde os 

questionários foram respondidos inicialmente por 17 professores.  

Depois de observado os resultados este foi ajustado segundo os comentários 

obtidos. Um segundo teste foi realizado com uma amostra maior de contabilistas. Foram 

testados 50 profissionais quanto ao tempo e a eventuais dúvidas. Disto não resultou 

nenhuma alteração significativa nas questões. 

O questionário foi enviado com uma carta de apresentação, onde se podia saber a 

quem se destinava e os seu objetivo. (ver Apêndice 2). As perguntas foram feitas de forma 

que pudessem ser respondidas por diferentes níveis acadêmicos e dentro de uma 

arquitetura que favorecia a compreensão dos constructos utilizados. 

O resultado deste trabalho pode ser visto no Apêndice 2, nas últimas páginas. Cabe 

destacar que, para além destes cuidados e com o objetivo de verificar a validade interna 

do questionário, optou-se por realizar o teste de Alpha de Cronbach, que segundo Murcia 

(2009, p. 98): 

 

O Alpha de Cronbach visar mensurar a confiabilidade do 
instrumento de pesquisa. Esse teste é, geralmente, realizado em 
pesquisas que utilizam questionários para coletar os dados, 
sendo que seu objetivo é verificar se não existem questões 
enviesadas que levam os respondentes a diferentes 
interpretações. 

 



 80 
 

Este teste mensura a consistência interna com resultados que variam entre 0 e 1, e 

que segundo Pestana e Gageiro (2003), a academia acabou por criar uma escala de 

interpretação dos resultados deste teste. Estes resultados são usualmente analisados 

conforme a Tabela 2: 

 

Tabela 2: Interpretação do Alfa de Cronbach  

Fonte: Pestana e Gajeiro (2003, p.543)  

 

Os resultados obtidos para o questionário e para cada questão individualmente 

encontram-se apresentados na Tabela 3 abaixo, onde podemos observar que a 

consistência interna do instrumento, em termos gerais e aceites, situa-se em boa, para 

todas as questões assim como para o questionário como um todo. 

 

Tabela 3: Coeficiente alfa de Cronbach 

Valor do Alfa de Cronbach  Consistência Interna do Instrumento  
x > 0,9  Muito Boa  
0,8 > x > 0,9  Boa  
0,7 > x > 0,8  Razoável  
0,6 > x > 0,7  Fraca  
x < 0,6   

Questionário 0,854707355 
Questões individualmente    

Variável Valor de alfa Variável Valor de alfa Variável Valor de alfa 
Q1 0,855211247 Q28 0,856374532 Q54 0,850198746 
Q2 0,854261265 Q29 0,857804115 Q55 0,849694149 
Q3 0,854261265 Q30 0,857505062 Q56 0,851505876 
Q4 0,855159566 Q31 0,859224293 Q57 0,85508085 
Q5 0,854937496 Q32 0,857658438 Q58 0,851160833 
Q6 0,853421602 Q33 0,858067188 Q59 0,851290124 
Q7 0,855572696 Q34 0,856620863 Q60 0,854465963 
Q8 0,855519982 Q35 0,855905036 Q61 0,850916509 
Q9 0,854058231 Q36 0,856298006 Q62 0,850679346 
Q10 0,852894616 Q37 0,858022998 Q63 0,851756847 
Q11 0,852705696 Q38 0,856440692 Q64 0,851224388 
Q12 0,852647006 Q39 0,853221361 Q65 0,853246369 
Q13 0,85443172 Q40 0,85265268 Q66 0,851532458 
Q14 0,853529408 Q41 0,851106848 Q67 0,851477268 
Q15 0,853146963 Q42 0,851026937 Q68 0,85149725 
Q16 0,852969765 Q43 0,851543744 Q69 0,851452788 
Q17 0,852088331 Q44 0,850883046 Q70 0,850747842 
Q18 0,852783378 Q45 0,850874343 Q71 0,850420786 
Q19 0,852775769 Q46 0,850605245 Q72 0,847196444 
Q20 0,851748416 Q47 0,851004228 Q73 0,846305056 
Q21 0,852873414 Q48 0,851803892 Q74 0,846694903 
Q22 0,853056091 Q49 0,854605102 Q75 0,848089847 
Q23 0,85266889 Q50 0,856751665 Q76 0,846455173 
Q24 0,858552127 Q51 0,850779635 Q77 0,847893457 
Q25 0,858724386 Q52 0,854767065 Q78 0,847550314 
Q26 0,857231429 Q53 0,853801084 Q79 0,853084883 
Q27 0,857557378     
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Cabe destacar que as questões 4.2 “Avalie as consequências da implantação dos 

sistemas eletrônicos públicos no trabalho dos profissionais da Contabilidade:” 

Responsabilidade profissional, Custos, Volume de trabalho, Quantidade de informação a 

enviar, Nível de stress e as questões situadas no bloco 5.2 “Avalie as consequências da 

implantação dos sistemas governamentais (Sped, Siafi, Receitanet, etc.) no seu trabalho 

especificamente.  

Considere os seguintes itens:” Quantidade de trabalho, Stress e Possibilidade de 

ser multado / atuado por erros, tiveram suas escalas invertidas, dado buscarem avaliar a 

percepção frente a potenciais ônus. Estas são as questões Q50, Q52, Q53, Q57, Q60 e 

Q65, Q66 e Q70, na Tabela 3, acima.  

As questões relativas ao local geográfico de trabalho (estado) foram excluídas do 

cálculo do Alfa de Cronbach. As demais, amplo modo, foram elencadas em uma escala 

Likert de 5 pontos.  

 

3.4.2.3 Aplicação 

 

Este questionário foi enviado a todos os Conselhos Regionais de Contabilidade 

(CRCs) e ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Também foi encaminhado ao 

endereço eletrônico de 79 sindicatos e para algumas turmas de antigos alunos da 

Universidade Federal de Roraima, Universidade Estadual de Santa Cruz, União 

Metropolitana de Faculdades - Unime, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade Federal do Ceará e USP, unidades de 

São Paulo e Ribeirão Preto. Em todas as comunicações procurou-se destacar que se 

tratava de uma pesquisa com apoio CAPES. 

Obtivemos apoio em primeira mão do CRC do Espirito Santo, CRC Rio Grande 

do Sul e CRC Roraima. Estes divulgaram em seus informativos e nos respectivos sites. 

Outros conselhos (CRCs) potencialmente ofereceram apoio, assim como, alguns 

professores das mencionadas universidades, como se pode observar pela distribuição dos 

respondentes por todas as regiões.  
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Graças a este esforço coletivo foi possível obter 268 questionários perfeitamente 

respondidos desde o dia 17 de janeiro até o dia 14 de maio de 201811, data que por questão 

de tempo, optou-se por encerrar a recepção de novas respostas para esta tese. Assim, o 

questionário teve a última resposta aproveitada no dia 14 de maio, às 18h21, horário do 

Brasil. 

 

3.4.2.4 Definição e Caracterização da população 

 

A Contabilidade no Brasil é uma profissão regulamentada, com formação 

específica e que exige registro junto ao órgão de classe. Possui prerrogativas exclusivas 

de atuação profissional, decorrentes de uma longa legislação. 

O país possui duas categorias de profissionais da contabilidade. O técnico em 

Contabilidade, categoria reconhecida pelo Conselho de classe (CFC) designada a pessoas 

que tiveram formação de nível médio (equivalente ao 12º ano, com os três últimos anos 

voltados para a Contabilidade), formadas até meados do ano de 2015. A outra categoria 

é composta por profissionais que tiveram formação em cursos de nível superior, em 

Contabilidade ou Ciências Contábeis. Estes são designados como “contadores” ou ainda 

como “contabilistas”, termos que por apresentar diferenças não consensuais, nesta tese, 

foram tomados como sinônimos.  

Historicamente, a primeira regulamentação da profissão contábil para o território 

brasileiro ocorre por meio do rei de Portugal Dom José, em 1770, quando este determina 

a matrícula de todos os guarda-livros na Junta do Comércio (Rodrigues, Gomes, & Craig, 

2003). Apesar de ser uma lei portuguesa, esta foi estendida a todos os domínios lusitanos, 

que incluía o Brasil, à época. 

Ainda segundo estes autores, foi apenas em 1870 que ocorreu a primeira 

regulamentação contábil realizada efetivamente em território brasileiro, através do 

reconhecimento oficial e da aprovação do estatuto da Associação dos Guarda-Livros da 

Corte, pelo Decreto Imperial nº 4.475. Este procedimento acaba por caracterizar o guarda-

                                                
 

11  O CFC respondeu que analisaria o pedido dia 9 de abril. Somos gratos, apesar da 
intempestividade. 
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livros12 como a primeira profissão liberal regulamentada brasileira (Portal Educação, 

2014).  

Apesar da escola pública de comércio portuguesa ter iniciado em 1759 (Rodrigues, 

Gomes, & Craig, 2003), caracterizando-se assim como uma das pioneiras, a criação da 

escola de comércio brasileira surge somente após a reforma da Aula de Comércio da 

capital imperial (Decreto nº. 769, de 9.08.1854), no ano de 1856, quando é criado o 

Instituto Comercial do Rio de Janeiro (Decreto nº. 1763, de 14.05.1856), extinto em 1882, 

dada a baixa procura e outras dificuldades (Peleias, Silva, Segret, & Chirotto, 2007). 

Se o problema de baixa procura marcou o início da formação profissional, esta 

realidade já não encontra reflexo. Atualmente13, o Brasil conta com aproximadamente 

529 mil profissionais registrados e ativos no CFC. Este mais de meio milhão de 

profissionais são formados por homens (57%) e mulheres (43%), que receberam 

formação especifica para a profissão, por meio de um curso de nível técnico no passado 

ou por meio de um curso universitário, e mantêm registros ativos no conselho da classe, 

condição necessária para pleno exercício de suas funções. 

Segundo o Conselho federal de Contabilidade, a distribuição destes milhares de 

profissionais pelo território brasileiro ocorre conforme é apresentado na Tabela 4. 

  

                                                
 

12 Neste momento o profissional contábil recebia o nome de guarda-livros, termo este que foi utilizado até a metade 
da década de 1970. https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/Contabilidade/história-da-Contabilidade-no-
/53412, acessado em 10 de janeiro de 2018. 
13 Em 7 de julho de 2017 
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Tabela 4: Quantidade de profissionais com registros ativos 

Fonte: Dados retirados do site do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 17/07/2017 

 

No Brasil a necessidade da contratação de um contabilista tem sido garantida pela 

legislação, que determina que as empresas devem manter registros contábeis assinados 

por contadores. Contudo, não custa relembrar que contabilistas são apenas aqueles que 

tiveram formação na área e estão registrados no Conselho, que atualmente exige uma 

prova de qualificação, cuja explicação encontra-se devidamente dada no decorrer deste 

trabalho.  

A Tabela 4 acima apresenta a quantidade de contabilistas, separados por região. A 

primeira coluna é composta pela abreviatura dos estados que compõem cada região. A 

Contadores Em relação a: 
Estado Quantidade Licenciados Região Brasil 

Região: Centro-Oeste 
DF 14.985 67,4% 32,7% 2,8% 
GO 13.192 68,2% 28,8% 2,5% 
MS 7.489 65,4% 16,4% 1,4% 
MT 10.133 80,3% 22,1% 1,9% 
Total 45.799 70,2% 100,0% 8,7% 

Região: Nordeste 
AL 3.930 68,7% 4,6% 0,7% 
BA 22.373 67,9% 26,4% 4,2% 
CE 13.423 66,2% 15,8% 2,5% 
MA 7.205 68,5% 8,5% 1,4% 
PB 6.297 69,5% 7,4% 1,2% 
PE 15.651 57,9% 18,5% 3,0% 
PI 5.827 77,6% 6,9% 1,1% 
RN 6.473 80,3% 7,6% 1,2% 
SE 3.642 66,0% 4,3% 0,7% 
Total 84.821 67,5% 100,0% 16,0% 

Região: Norte 
AC 1.294 73,9% 4,2% 0,2% 
AM 7.178 70,8% 23,2% 1,4% 
AP 1.477 76,4% 4,8% 0,3% 
PA 11.402 80,3% 36,9% 2,2% 
RO 4.628 75,3% 15,0% 0,9% 
RR 1.321 82,3% 4,3% 0,2% 
TO 3.580 80,2% 11,6% 0,7% 
Total 30.880 77,0% 100,0% 5,8% 

Região: Sudeste 
ES 10.773 72,3% 3,9% 2,0% 
MG 56.150 57,6% 20,6% 10,6% 
RJ 55.362 64,3% 20,3% 10,5% 
SP 150.850 61,4% 55,2% 28,5% 
Total 273.135 61,6% 100,0% 51,6% 

Região: Sul 
PR 33.886 72,8% 35,9% 6,4% 
RS 39.526 62,3% 41,8% 7,5% 
SC 21.086 77,5% 22,3% 4,0% 
Total 94.498 69,5% 100,0% 17,9% 

Brasil 
Total 529.133 65,6% 100,0% 100,0% 
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segunda coluna apresenta a soma de técnicos e contabilistas graduados, com seus 

respectivos registros ativos, ou seja, não se trata da quantidade de bacharéis e técnicos, 

mas sim da quantidade de profissionais registrados e ativos. 

A coluna “licenciados” apresenta o percentual destes profissionais que estão 

registrados como portadores de diplomas de nível superior, ou seja, bacharéis em 

Contabilidade. As duas últimas colunas apresentam, respectivamente, o quanto a 

quantidade de contabilistas licenciados de cada estado representa na região ou no total de 

registrados no Brasil. 

Pode-se observar que a região com o maior percentual de graduados é a Norte, 

superior a 3/4 (77%), enquanto a média nacional é inferior a 1/3 (65,6%). A região sudeste 

é a que possui o maior número de contadores ativos, representando 51,6% de todos os 

profissionais do país. Contudo também é a região com a maior quantidade de técnicos em 

atividade, 104.835, que representam 38,4% do total de 273.135 profissionais desta região. 

O menor percentual de graduados ativos é encontrado em Pernambuco e Minas 

Gerais, com apenas 57% dos profissionais ativos. Os estados que possuem o maior 

percentual de portadores de diploma de nível superior são Mato Grosso, na região centro-

oeste, Rio Grande do Norte no Nordeste e Pará, Tocantins e Roraima, no Norte do país. 

Nestes estados os técnicos representam menos de 20% dos profissionais ativos. 

De fato, não é difícil imaginar que o progresso e o aumento da complexidade nos 

negócios passem a exigir profissionais mais qualificados. Some a isto as novas 

competências exigidas pela evolução tecnológica, poderia ser possível imaginar que o 

mercado de trabalho dos técnicos poderia ser prejudicado. 

 Segundo Peleias, Silva, Segret e Chirotto (2007, p. 20): 

A evolução das sociedades apresenta características que 
demandam identificação, estudo e compreensão, e o progresso 
econômico requer profissionais mais qualificados para atuarem 
nas organizações. Como consequência, são necessárias 
condições de ensino para a formação desses profissionais. Tais 
acontecimentos colaboram para o desenvolvimento político e 
social, pois esses profissionais poderão se tornar cidadãos mais 
cônscios de seus direitos e deveres.  

De fato, o aumento da complexidade das atividades contábeis deveria exigir 

formação superior, comprovada e continuada de seus profissionais, pois de outra forma 

não seria possível ter uma maior responsabilização dos profissionais, algo muito desejado 

desde os grandes escândalos provocados pela Enron, Parmalat e WorldCom.  
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Como um resultado esperado desta preocupação, o governo edita a lei 12.249 de 

2010 que determina que a fiscalização do exercício da profissão contábil, assim 

entendendo-se aos profissionais habilitados como contadores ou aos técnicos em 

Contabilidade, seria exercida pelo CRC.  

Esta lei que trata de assuntos diversos, como indústria petrolífera, programas de 

habitação popular e de computadores nas escolas, alterou em seu Artigo 76 os artigos. 2º 

6º, 12, 21, 22, 23 e 27 do Decreto-Lei no 9.295, de 27 de maio de 1946, ainda em vigor, e 

instituiu o Exame de Suficiência, o cadastro de qualificação técnica e os programas de 

educação continuada para os profissionais da Contabilidade.  

Para além disto, esta lei também proibiu a obtenção do registro profissional a 

técnicos a partir de 1º de junho de 2015, ou seja, determinou a extinção, no longo prazo, 

da profissão de técnico em Contabilidade. Assim, o percentual de técnicos deverá sofrer 

decréscimos até a extinção total desta classe profissional no Brasil. 

Por outro lado, a oferta de vagas em cursos superiores de Contabilidade tem 

crescido e sido utilizada como indicador de uma profissão em ascensão. Foram ofertadas 

aproximadamente 280 mil novas vagas em faculdades e universidades em 2015, que 

contaram com mais de 424 mil candidatos inscritos, segundo o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

Ainda segundo dados do último censo da educação (que se refere ao ano de 2015), 

havia 966 instituições que ofereciam o curso de Contabilidade no Brasil (em 

funcionamento). Estas escolas ofereciam 1.274 cursos (apenas 178 em universidades 

públicas) com 358.452 alunos matriculados. Destes, mais de 54.700 novos bacharéis em 

Contabilidade se formariam já em 2015 (concluintes) (INEP, 2016). Contabilidade foi o 

quarto curso em números de alunos no Brasil, segundo o CFC, em 2013 (CFC - Conselho 

Federal de Contabilidade, 2014) e em 2015, segundo o INEP (INEP, 2016). 

Assim, este estudo toma por aproximação o número de contabilistas ativos no 

Conselho Federal, o que significa uma população de aproximadamente 529 mil pessoas. 

Uma vez determinada a população de estudo, passa a ser necessário determinar o 

tamanho de uma amostra, dado que amostras desnecessariamente grandes acarretam 

desperdício de tempo e de dinheiro e amostras excessivamente pequenas podem levar a 

resultados não confiáveis. 

Em estatística o cálculo geralmente aceito para se encontrar possibilidade de 

generalizações, tal como uma média populacional (µ), é realizado da seguinte forma:  
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Equação 1: Tamanho da amostra 

� =

�$. �(1 − �)
�$

1 + (
�$. �(1 − �)

�$� )
 

Onde:  

• n = Número de indivíduos na amostra. 
• N = Tamanho da população 
• e = Margem de erro (em %) 
• Z = Escore  

O escore z é o número de desvios padrão de uma proporção da mediana. Para 

encontrar o escore z correto a ser usado, é necessário determinar um nível de confiança. 

Feito isto, o escore pode ser retirado de tabelas estatísticas. A Tabela 5 apresentamos os 

valores mais utilizados para níveis de confiança, assim como o escore z associado a estes 

níveis. 

 

Tabela 5: Escore Z 
 

 

 

 

Assim, ao considerar um erro amostral de 5%, ou seja, um nível de confiança de 

95% e uma população de 529.000, a amostra necessária seria aproximadamente de 384 

respondentes. Este resultado é verdadeiro se considerarmos que se trata de uma amostra 

com desvio padrão grande, ou seja, se considerar esta amostra com um grau de 

distribuição da população – grau de homogeneidade da população de 50%-50%, ou seja, 

pouco homogênea.  

Quanto menos variação houver na população, menor é a amostra necessária. Esta 

pesquisa pode ter uma amostra menor caso consideremos as pessoas dentro de um 

equilibrado nível social e de mesma formação. Assim, se tomado como parâmetro uma 

distribuição da população mais homogênea do tipo 80% – 20%, a amostra necessária seria 

de apenas 246 respondentes (desvio padrão 4). 

Nível de confiança = Escore z 
90% 1,65 
95% 1,96 
99% 2,58 
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Todavia, para além do tamanho da amostra, as técnicas de inferência estatística 

poderão ter validade questionável, se a amostra não puder ser considerada como 

probabilística (Reis, 2017). Uma amostra é designada como probabilística apenas quando 

“todos os elementos da população tiverem uma probabilidade maior do que zero de 

pertencerem à amostra” (Reis, 2017, p. 2). Desta forma, não se recomenda considerar 

estes dados para além desta amostra.  

 

3.5 Tratamento dos dados 

 

Diversos são os métodos e as técnicas de pesquisa que podem ser empregados em 

uma pesquisa científica. Entende-se por método os procedimentos utilizados para dar 

explicações ou para a produção de dados.  

A palavra “método” tem origem no grego methodos (met´hodos) e significa 

“caminho para chegar a um fim” (Gerhardt & Silveira, 2009, p. 11). Estes, podem variar 

dentro das perspectivas qualitativas ou quantitativas, ou até mesmo atuarem de forma 

entrecruzadas (Lakatos & Marconi, 2005). 

 Técnicas são os instrumentos mais focalizados que operacionalizam os métodos, 

mediante emprego de instrumentos apropriados (Severino, 2002).  

Neste trabalho são adotados inicialmente o método histórico e a análise 

documental. Richardson et al (1999, p. 230) afirma que a análise documental consiste em 

uma série de operações que visam estudar documentos no intuito de compreender 

circunstancias sociais e econômicas. Isto é empregado nos dados apresentados nos 

capítulos 4 e 5. 

O capítulo 6 que se sustenta sobre dados obtidos por meio de questionários, por 

sua vez, utiliza-se de ferramentas e técnicas estatísticas para validar e interpretar os dados 

obtidos. 

Este utiliza-se inicialmente de análises simples que envolvem porcentagens, 

médias, medianas e desvio-padrões. Todas as questões existentes nos blocos de questões 

do questionário foram analisadas por estas técnicas, isoladamente ou por meio da 

associação de questões.  
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A estatística também é utilizada para verificar a consistência dos dados. Um teste 

bastante simples, chamado de Alpha de Cronbach, é empregado para avaliar a 

consistência interna de todas as perguntas. 

Após a utilização destas técnicas, passou-se a desenvolver um modelo para a 

análise dos dados, tendo por base a técnica de modelagem das equações estruturais e que 

envolveu ainda análises fatoriais e testes de validação. 

O método de Modelagem de Equações Estruturais (SEM – Structured Equation 

Modeling) permite incorporar conceitos não observáveis através de variáveis medidas 

indiretamente e é formado por um conjunto diversificado de modelos matemáticos, 

algoritmos de computadores e métodos estatísticos, que são aplicados em conjunto. 

A Modelagem de Equações Estruturais pode ser considerada um grupo de técnicas 

que examinam simultaneamente um conjunto de relações de dependência, método 

“particularmente útil quando uma variável dependente se torna independente em relações 

subsequentes de dependência” (Silva J. S., 2006, p. 10). Esta modelagem considera o 

modelo de interações causais entre as variáveis e o erro de mensuração (Hair, Black, 

Babin, Anderson, & Tatham, 1998). 

Esta técnica estatística se mostra mais adequada para esta tese e seu uso se justifica 

dado que permite: 

I. Lidar com múltiplas relações simultaneamente com eficiência estatística e 
II. Avaliar as relações em âmbito geral e fornecer uma transição da análise 

exploratória para a análise confirmatória (Hair, Black, Babin, Anderson, & 
Tatham, 1998). 

Uma das características básicas de SEM é que se pode testar uma teoria de ordem 

causal entre um conjunto de variáveis. Segundo Silva (2006), a Modelagem de Equações 

Estruturais é capaz de resolver problemas onde as relações causais entre construtos 

latentes são medidas por variáveis observadas.  

Com o uso da SEM pode-se modelar importantes construtos 
latentes levando-se em conta a não confiabilidade dos 
indicadores, como no caso de construtos latentes de percepção, 
avaliação, satisfação ou medidas de comportamento, que tem 
baixa confiabilidade (Silva J. S., 2006, p. 20) 

O modelo estrutural é o constructo teórico e este define as relações entre as 

variáveis não observadas. No modelo de medida estão as relações entre as variáveis 

observadas e as variáveis não observadas.  
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A validação do modelo de medida é realizada principalmente através de análise 

fatorial confirmatória. O ajuste do modelo estrutural é realizado principalmente por 

análise de caminhos com variáveis latentes. Sobre isso, Oliveira, Marinho, Finelli e Dias, 

(2016, p. 560) afirmam: 

Em linhas gerais, essa técnica de análise quantitativa 
multivariada, consiste em modelar a realidade para testar a 
plausibilidade de um modelo construído com base em uma 
teoria sobre o fenômeno em estudo, ao permitir que diversas 
variáveis sejam correlacionadas simultaneamente, de modo que 
as múltiplas relações possíveis sejam apreciadas. 

A SEM é um método adequado ao estudo de relações complexas, compostas por 

múltiplos fatores (Codes, 2005). Esta técnica caracteriza-se pela sua capacidade de 

especificar, estimar e testar relações hipotéticas entre um grupo de variáveis. É “uma 

ferramenta que possibilita verificar se os dados coletados mostram evidências de que 

realmente se comportam como o modelo idealizado” (Oliveira, Marinho, Finelli, & Dias, 

2016, p. 564). 

A idealização do modelo se baseia nas questões utilizadas pela teoria TAM 

original (Davis F. D., 1989). Entretanto, dado ser um ambiente de uso compulsório, 

adotou-se também a modificação feita pelo próprio Davis em parceria com Venkatesh 

(1996), na qual os dois autores, decidem remover a ‘atitude’ do modelo original para 

ambientes com esta característica: 

No entanto, em 1996, foi feita uma revisão do modelo 
tradicional de Davis, por Venkatesh e Davis. Estes dois autores, 
decidem remover a ‘atitude’ do modelo original, uma vez que 
o TAM demonstra que a intenção comportamental de uso é 
apenas parcialmente mediada pela atitude. Ao testar o modelo 
sem o constructo ‘atitude’, em ambientes onde a escolha do uso 
da tecnologia era obrigatória perceberam que o modelo tinha 
um comportamento semelhante com ou sem a ‘atitude’ a 
mediar a ‘intenção de uso’ (Ferreira D. B., 2014, p. 24).  

Assim, o constructo “atitude” presente na TAM original deixou de ser utilizado 

neste estudo. Por outro lado, intenção de uso termina por ter um papel mais relevante em 

ambientes mandatórios. Segundo Brown et al. (2017, p.284), “Thus, when an 

organization mandates use, attitudes will likely take on heightened importance and thus 

warrant consideration”. 

Assim, o modelo se inícia por aquilo que ficou conhecido como a forma 

parcimoniosa do modelo TAM (ver figura 8), “the parsimonious formulation of TAM 

(Model 1) that has, over the past decade, become a well-documented and powerful model 
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for predicting user acceptance” (Brown, Massey, Montoya-weiss, & Burkman, 2017, p. 

284). 

 

Figura 8: Modelo parcimonioso do modelo TAM 

 

Fonte: Brown et al. (2017, p. 285) 

 

Entretanto, esta forma pode ser considerada de algum modo incompleta, pois 

mesmo o autor desta participou de diversas modificações que acabaram por tornarem-se 

novos modelos, como o TAM 2 (2000) e UTAUT (2003). Do mesmo modo, como 

apontado no capítulo de revisão, diversos trabalhos têm observado outros aspectos que 

podem ser importantes para a mensuração da aceitação do governo eletrônico.  

Desta maneira, para além do modelo parcimonioso da TAM, verificou-se que 

confiança e satisfação poderiam formar um conjunto de constructos potencialmente 

associados à aceitação do governo eletrônico.  

Assim, o modelo proposto nesta tese, para analisar a percepção dos contabilistas 

a respeito do programa de e-gov. brasileiro, é composto pelas variáveis Utilidade 

Percebida (PU), Facilidade de Uso Percebida (PEOU), Intenção de Uso (IU), presentes 

no modelo parcimonioso da TAM, acrescido das variáveis latentes Confiança e Satisfação. 

Assim, o modelo estrutural com as seis variáveis latentes tomou o seguinte 

desenho (Ver figura 9): 
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Figura 9: Modelo estrutural 

 

Fonte: Elaborado a partir dos conceitos oferecidos por de Davis e Venkatesh (1996), Alawneh, Al-
Refai e Batiha (2013) e Damian & Merlo (2013). 

 

Como uma variável latente não pode ser mensurada, faz-se necessário adotar 

indicadores, representados por variáveis observáveis. Assim, para cada um dos seis 

constructos expostos na Figura 9: foram adotadas variáveis manifestas, representadas por 

questões retiradas do questionário aplicado. 

Este conjunto de variáveis observadas e não observáveis constituem o modelo de 

medida. As relações formadas entre os dois tipos de variáveis encontram-se no Quadro 

10, abaixo: 

 

Quadro 10: Modelo de medida 

Mensuradas por escala Likert de 5 pontos onde 0= não ou nada e 4 = muito. 

 

Para a formação do constructo percepção do governo eletrônico foram colhidas 

diversas variáveis, que juntas tentaram cobrir algumas vertentes deste amplo conceito. 

 

 

 

 

 

 

Facilidade Utilidade 

Confiança 

Satisfação 

e-Governo 
Intenção 

de Uso 

Variáveis Latentes Variáveis observadas / Questão inquerida 
Utilidade percebida 5.3.3 Eu vejo utilidade nestes sistemas para o meu trabalho 

5.3.4 Os clientes notaram diferenças no trabalho depois destes sistemas serem 
implantados 

Facilidade 
percebida 

5.2.1 Quantidade de trabalho 
5.2.2 Stress 

Intenção de uso 5.3.2 Usa-los na melhora minha performance 
5.3.6 Eu usaria se não fosse obrigado 

Confiança 5.2.3 Confiança no trabalho apresentado 
5.3.5 Sinto que as informações estão seguras no sistema 

Satisfação 5.2.4 Satisfação pessoal 
5.2.5 Satisfação do cliente 
5.3.7 Estou satisfeito em trabalhar com eles 

e-Gov (percepção) Diversas (explicado no modelo de medida, texto a seguir) 
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Estas variáveis estavam agrupadas no bloco 3 do questionário e encontram-se expostas 

no Quadro 11. Contudo, estes são os inputs do modelo e os itens que efetivamente irão 

compor esta variável são apresentadas no capítulo 6.  

 

Quadro 11: Componentes do modelo de medida do governo eletrônico 

* retirado 

 

Como exposto, o modelo de medida e o modelo estrutural juntos formam o modelo 

completo adotado nesta pesquisa. Este encontra-se representado na Figura 10, abaixo.  

 

Figura 10: Modelo utilizado 

 

 

Assim, a figura 10 apresenta as relações entre as questões (representadas pela letra 

Q e o número da ordem no questionário) e as variaveis latentes, chamado de modelo de 

medida. Apresenta ainda as possiveis relações entre os constructos que se pretende 

mensurar, que são representadas pelas linhas tracejadas e se incerem num modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidade Utilidade 

Confiança 

Satisfação 

e-Governo 
Intenção 
de Uso 

Questões 
5.3.3  
5.3.4 

Questões 
5.2.1  

5.2.2 

Questões 
5.3.2  

5.3.6 

Questões 
5.3.5  
5.2.3 

Questões 
5.2.4 
5.2.5  

5.3.7 

Fatores 

H1 
H2 

H3 

H4 

H7 

H5 

H6 

Componentes n. questão 

F1: Prevenção e segurança 

3.2.7 Qualidade de informação disponível 
3.2.6 Prevenção a fraudes contábeis 
3.2.8 Segurança no uso da informação 
3.2.5 *Comunicação entre os contabilistas e os órgãos públicos 

F2: Controle e Fiscalização 
3.2.9 Burocracia 
3.2.4 Controle estatal  
3.2.3 Fiscalização 

F3: Qualidade e transparência 
3.2.1 Serviços públicos  
3.2.2 Transparência das ações do Estado 
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estrutural. Sobre este, foram desenvolvidas oito hipóteses para serem testadas. Estas 

hipóteses estão elencadas noQuadro 12, a seguir. 

 

Quadro 12: Hipóteses  

 

As hipóteses decorrem das relações do modelo estrutural, onde a hipótese 1 afirma 

que a Utilidade Percebida (PU) afeta positivamente Intenção de uso; a segunda é a 

Facilidade Percebida de Uso (PEU) afeta positivamente Intenção de uso.  

A terceira hipótese analisa se a variável composta Intenção de uso afetada 

positivamente a Confiança e a H4, afirma que a Intenção de uso afeta a Satisfação. 

Por fim, a hipótese 6 considera que a Satisfação afeta positivamente a percepção 

sobre o governo eletrônico e as hipóteses 5 e 7 dizem que a Confiança afeta positivamente 

Satisfação (H5) e positivamente a percepção sobre governo eletrônico (H7). 

Para além dos descrito os procedimentos metodológicos, o detalhamento da 

estatística utilizada é realizado juntamente com os resultados obtidos com estas, em 

capítulo específico.  

Assim, uma vez exposto o conjunto metodológico a ser empregado, o próximo 

capítulo inicia-se por apresentar o ambiente institucional, ou seja, o próximo capítulo irá 

buscar oferecer um conjunto de informações elucidativas acerca da complexidade da 

estrutura fiscal e administrativa do Brasil. 

  

  

H1. Utilidade Percebida afeta positivamente Intenção de uso  
H2. Facilidade Percebida de Uso afeta positivamente Intenção de uso  
H3. Intenção de uso afetada positivamente a Confiança. 
H4. Intenção de uso afetada positivamente a Satisfação 
H5. Confiança afeta positivamente Satisfação  
H6. Satisfação afeta positivamente a percepção sobre governo eletrônico 
H7. Confiança afeta positivamente a percepção sobre o governo eletrônico 



 95 
 

 

 

Capítulo 4 Ambiente institucional 

 

 

É possível afirmar que o desenrolar dos fatos recentes dependem, de algum modo, 

de fatores históricos e das dinâmicas decorrentes destes. De modo amplo, os gestores 

geralmente ancoram suas decisões em suas experiências e crenças e nas limitações 

impostas pelo arranjo institucional, ou seja, dentro do que a lei e o equilíbrio dos poderes 

instituídos permitem.  

Em outras palavras, os agentes usualmente decidem com as informações que estão 

disponíveis no momento, sobre uma racionalidade sustentada nas experiências adquiridas 

e de acordo com suas convicções. Isto valoriza a ideia de se buscar compreender a 

estrutura e o panorama político adjacente. 

Frente a isto, este capítulo encontra-se dividido em duas secções, onde a primeira 

apresenta as características da estrutura fiscal e da administração pública brasileira e a 

segunda seção apresenta parte da história do relacionamento entre o Estado e a 

Contabilidade.  

Destarte, este capítulo a descreve o panorama institucional e as características do 

complexo sistema administrativo-político-tributário, o que inclui os tributos mais 

significativos. Busca ainda apresentar o relacionamento entre o Estado brasileiro e a 

Contabilidade, por meio da narrativa dos fatos que marcaram este relacionamento desde 

1922, momento em que o Estado busca se apropriar da Contabilidade “privada” para obter 

informações sobre a renda de seus contribuintes e reorganiza a contabilidade pública, até 

1995, início de uma nova época, que se caracteriza por complexos sistemas eletrônicos.  

Em conjunto, estas duas secções buscam oferecer um conjunto de informações que 

ajudam a compreender o ambiente e a dinâmica do desenvolvimento destas relações, até 

o surgimento do governo eletrônico. 
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4.1 Estrutura Fiscal-Administrativa 

 

O Brasil tem teoricamente seu início, como colónia, em abril de 1500 quando da 

tomada pelos portugueses. Este obtém sua independência em setembro de 1822, quando 

Dom Pedro, filho de Dom João VI, não cumpre uma ordem de regresso a Portugal. Por 

fim, a partir de um golpe militar onde o filho de D. Pedro é deposto, torna-se uma 

república em novembro de 1889. 

Desde então é uma República Federativa Presidencialista (exceto pelo período de 

2 de setembro de 1961 e 6 de janeiro de 1963, quando foi um parlamentarismo 

republicano). Neste período, teve 30 mandatos eletivos, 37 presidentes, 12 que não 

conseguiram terminar seus mandatos e 17 que ascenderam por meio de eleições indiretas 

o que incluiu duas juntas governativas provisórias.  

Seu governo é organizado como uma república democrática. Contudo, o voto 

feminino e o secreto surgem somente com a constituição de 1934 (Brasil, 2008), mas nem 

por isso a totalidade dos governantes que se seguiram ascenderam pelo sufrágio universal.  

Trata-se de uma frágil democracia, repleta de mudanças e atualmente regido pela 

sétima constituição oficial, segundo o Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF), uma 

vez que a imposta durante o regime militar não é oficialmente considerada. 

O Brasil, desde a sua independência, teve sete Constituições: 
as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Alguns 
consideram como uma oitava Constituição a Emenda nº 1, 
outorgada pela junta militar, a Constituição Federal de 1967, 
que teria sido a Constituição de 1969. No entanto, a história 
oficial considera apenas sete. (Brasil, 2008) 

Muito da atual estrutura política-administrativa brasileira foi inspirada na norte-

americana, de maneira que para além do sistema presidencialista de governo, também 

adota a doutrina tri-partidária, ou seja, a divisão dos poderes entre Executivo, Legislativo 

(bicameral) e Judiciário (Brasil, 2008), assim como a estrutura governamental dividida 

em 3 esferas: federal (união), estadual (26 estados, um distrito federal) e municipal 

(aproximadamente 5.570 municípios) (IBGE, 2013), onde cada esfera está dotada de 

autonomia e de diferentes competências.  

No que se refere à população, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo 

(Francisco, 2010), com mais de 205 milhões de habitantes e um território de 8,5 milhões 

de km2. Em termos econômicos foi a sexta maior economia em 2011 e, em março de 2016, 

caiu para a nona. Mesmo em crise, os números do governo são grandes, o orçamento 
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(receita da União) estava estimado para o exercício financeiro de 2015 em 

R$ 2.969.088.319.887,0014 (aproximadamente três trilhões, algo ao redor de um trilhão 

de dólares pela taxa de câmbio de janeiro de 2015). 

A receita tributária brasileira de 2015, segundo dados da Associação Comercial 

do Estado de São Paulo, foi próxima a 2 trilhões de reais, onde os tributos federais 

representaram 65,95% da arrecadação, os tributos estaduais 28,47% e os municipais, 

5,58% (ACSP - Associação Comercial de São Paulo, 2015). 

Seu sistema político-administrativo formou um complexo sistema tributário que 

envolve algo próximo a uma centena de impostos, taxas, contribuições e outras formas 

de tributação. Este conjunto de tributos é acompanhado por outra centena de obrigações 

acessórias, constituídas por declarações informativas, que possibilitam ao fisco maior 

segurança e facilidade no combate à sonegação fiscal. 

A responsabilidade em gerir o sistema tributário é partilhada entre as três esferas 

do governo (união, estados e municípios). Entretanto, determinadas operações podem 

estar sob competência exclusiva de uma esfera do governo, comum a várias ou ainda 

existir concorrência entre esferas. Isto decorre da distribuição das competências na área 

tributária, pois União, estados e municípios possuem autonomia, conforme se observa no 

artigo 18 da Constituição brasileira:  

A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição 
(Brasil, 1988). 

Contudo, esta autonomia é limitada pela expressão “nos termos desta Constituição” 

e está subordinada a uma hierarquia restritiva. Por exemplo, compete privativamente à 

União, dentre diversas outras coisas, legislar sobre o direito civil, comercial, penal, 

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho (Brasil 

Constituição, 1998, pp. art 22, § I e II). Visto de modo amplo, é de competência da União 

legislar sobre normas gerais, mas os estados mantêm competência suplementar, ou seja, 

na ausência de lei federal, os estados passam a ter competência legislativa plena, contudo, 

se surgir nova legislação federal, somente serão válidas as disposições estaduais que não 

as contrariem. 

                                                
 

14 Orçamentos da União exercício financeiro 2015 - Projeto de Lei Orçamentária. 
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Em outro exemplo, tem-se que a competência em legislar é concorrente à União, 

aos estados e ao Distrito Federal, ou seja, cabe a estes legislar sobre o direito tributário, 

financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, assim como sobre o orçamento (Brasil, 

1988, artº. 24). Ainda que neste artigo da Constituição não esteja clara a competência dos 

municípios, algumas leis orgânicas (leis municipais) abordam a matéria, dada a 

possibilidade aberta pelo artigo 30 da Constituição Federal que determina a competência 

dos Municípios em legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação 

federal e a estadual no que couber, e instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas (Brasil, 1988, p. art. 30). 

Como se não fosse suficientemente complexo, o país tem tradição jurídica 

legalista e suas regras assentadas sobre uma constituição inspirada no modelo norte 

americano, ou seja, o sistema jurídico brasileiro baseia-se em um sistema híbrido, 

constitucionalmente baseado sob os princípios do common law (direito consuetudinário), 

da mesma forma que sua Contabilidade. Contudo, o sistema legal é de origem romana a 

germânica (code law), assente em códigos e regras, de forma que se pode afirmar que a 

estrutura, base filosófica e a operacionalização podem ser consideradas racionalmente 

divergentes. 

Este sistema híbrido pode ser considerado uma particularidade que o diferencia de 

países que possuem regras assentes em códigos, da mesma forma que diverge de países 

consuetudinários. Para ilustrar um pouco destas diferenças, pode-se citar, por exemplo, 

as diferenças entres as constituições (leis supremas) do Brasil e do Estados Unidos, que 

lhe serviu de inspiração. Enquanto a norte americana possui 7 artigos e 27 emendas, a 

brasileira possui 250 artigos e 99 emendas (segundo sítio oficial e até 14 de dezembro de 

2017). 

A estrutura de poder dividida em três poderes, confere a competência para a 

construção do direito ao poder legislativo, ou seja, este produz as regras que o judiciário 

irá seguir. Contudo, a estrutura legal permite a formalização da teoria do judge-made law, 

ou seja, que o judiciário julgue apoiado em jurisprudências, ou seja, a partir de decisões 

do próprio judiciário. 

A permeabilidade de poderes também pode ser observada na estrutura que pode 

ser classificada como uma democracia constitucional, onde o judiciário, apesar de não 

fazer as leis, possui a incumbência de validar as decisões legislativas, ou mesmo de veta-

las caso estejam em desacordo a Constituição.  
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Desta forma, é um país de difícil comparação aos modelos fortes de revisão 

judicial (nomeadamente o modelo concentrado germânico e o modelo difuso norte-

americano) ou com modelos fracos de revisão judicial (Canadá, Nova Zelândia e Reino 

Unido), ou mesmo para modelos não judiciais, como o francês (Mendes, 2011).  

Por um outro lado, mas de maneira similar, o executivo também possui certa 

capacidade de legislar (criar leis). Dadas as possibilidades deixadas na atual constituição, 

herança do período militar, é possível o governo promulgar decretos e medidas 

provisórias. Sobre este poder dado ao executivo pela constituição de 1988, Limongi 

(Limongi, 2012, p. s/n) escreveu: 

Os constituintes estiveram longe de simplesmente rejeitar toda 
a experiência institucional do período militar tratando-a como 
parte do “entulho autoritário” a ser varrido. Antes o contrário. 
Os constituintes mantiveram as prerrogativas legislativas 
conferidas ao Poder Executivo pelas seguidas “reformas 
constitucionais” do período militar. Destacam-se entre estas o 
Poder de Decreto e o controle sobre a elaboração e a execução 
do orçamento. 

Desta maneira, segundo Figueiredo e Limongi (2006, p. 253), aquele que estiver 

empossado como presidente brasileiro possui a prerrogativa de exercer os seguintes 

poderes legislativos, ou seja, propor isoladamente projetos de lei “administrativos”, leis 

orçamentárias e projetos de lei sobre matéria tributária e emendas constitucionais. 

Além disto, pode editar decretos com força de lei (medida provisória), leis sob 

requerimento de delegação pelo Congresso, solicitar a urgência dos projetos de lei 

(votação em 45 dias em cada Casa) e impor restrições a emendas orçamentárias do 

Congresso. 

O resultado prático deste conjunto histórico é a edição de mais de 4,7 milhões de 

normas, desde a constituição de 1988 até 2013, segundo estudo apresentado pelo Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Destas 309.147 são relativas à matéria 

tributária. Segundo este estudo, ocorreram 15 reformas tributárias neste intervalo de 25 

anos, de onde se destaca a atuação do governo Federal: 

No âmbito federal, foram editadas 158.663 normas desde a 
promulgação da Constituição Federal, passando por 6 emendas 
constitucionais de revisão, 74 emendas constitucionais, 2 leis 
delegadas, 85 leis complementares, 5.125 leis ordinárias, 1.238 
medidas provisórias originarias, 5.491 reedições de medidas 
provisórias, 11.111 decretos federais e 135.530 normas 
complementares (portarias, instruções normativas, ordens de 
serviço, atos declaratórios, pareceres normativos, etc.). 
(Amaral, Olenike, & Amaral, 2013, pp. 2-3) 
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A consequência desta constante mudança é o crescimento do Estado, inclusive por 

meio do aumento da arrecadação. A Tabela 6: Histórico de Arrecadação tributária, expõe 

a receita arrecadada pelo governo, apresentada por esfera (Federal, Estadual e Municipal). 

 

Tabela 6: Histórico de Arrecadação tributária  

Fonte: Ministério da Fazenda. Em milhões de reais R$ (106). Atualizado em 25/04/2016 

 

Cabe apontar que a coluna “Federal” compete à arrecadação da União (República 

Nacional ou Governo Federal), a “Estadual” aos 26 estados (mais o distrito federal – 

Brasília) e a “Municipal” corresponde à arrecadação conjunta dos mais de cinco mil e 

quinhentos municípios. A primeira coluna apresenta o PIB, Produto Interno Bruto. 

Nesta tabela também é possível observar que o Estado exigia 28,92% do PIB em 

1995, e passou a exigir 35,42% em 2014. Observa-se que para além do aumento da carga 

tributária, ocorre concomitantemente um crescimento do país, onde o PIB salta de 

aproximadamente 785,6 bilhões dólares para 2,46 trilhões de dólares em 2014, gerando 

uma arrecadação total de aproximadamente 1,96 trilhões de reais.  

Também é possível observar que em apenas 4 anos verificou-se uma redução da 

carga tributária, ou seja, do peso do Estado sobre o PIB. Esta redução ocorre em 1996, 

Ano 
PIB Federal Estadual Municipal Total 

R$ (106) R$ (106) %PIB R$ (106) % PIB R$ (106) % PIB R$ (106) % PIB Variação 

1995 646.192 124.695 19,30 53.139 8,22 9.024 1,40 186.858 28,92  -  

1996 857.857 139.484 16,26 62.980 7,34 10.116 1,18 212.580 24,78 -14,32% 

1997 955.464 158.566 16,60 69.320 7,26 11.305 1,18 239.191 25,03 1,01% 

1998 1.005.986 181.828 18,07 72.070 7,16 14.219 1,41 268.117 26,65 6,47% 

1999 1.092.276 210.691 19,29 79.154 7,25 15.096 1,38 304.941 27,92 4,77% 

2000 1.202.377 241.602 20,09 96.223 8,00 16.371 1,36 354.196 29,46 5,52% 

2001 1.316.318 278.599 21,17 108.262 8,22 16.884 1,28 403.745 30,67 4,11% 

2002 1.491.183  341.510 22,90 122.234 8,2 18.742 1,26 482.486 32,36 5,51% 

2003 1.720.069 391.052 22,73 139.137 8,09 22.990 1,34 553.179 32,16 -0,62% 

2004 1.958.705 454.313 23,19 166.117 8,48 29.705 1,52 650.135 33,19 3,20% 

2005 2.171.736 514.417 23,69 186.675 8,6 33.016 1,52 734.108 33,80 1,84% 

2006 2.409.803 570.789 23,69 208.306 8,64 37.957 1,58 817.052 33,91 0,33% 

2007 2.718.032 650.997 23,95 229.570 8,45 43.018 1,58 923.585 33,98 0,21% 

2008 3.107.531 739.682 23,80 270.089 8,69 49.960 1,61 1.059.731 34,10 0,35% 

2009 3.328.174 759.880 22,83 287.853 8,65 55.221 1,66 1.102.954 33,14 -2,82% 

2010 3.886.835 895.112 23,03 352.457 9,07 64.688 1,66 1.312.257 33,76 1,87% 

2011 4.374.765 1.051.829 24,04 400.574 9,16 74.753 1,71 1.527.156 34,91 3,41% 

2012 4.713.096 1.117.214 23,70 429.116 9,10 85.103 1,81 1.631.433 34,61 -0,86% 

2013 5.157.569 1.232.740 23,90 479.347 9,29 94.967 1,84 1.807.054 35,04 1,24% 

2014 5.521.256 1.292.686 23,41 557.720 10,1 105.398 1,91 1.955.804 35,42 1,08% 
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2003, 2009 e 2011. O período de 2006 a 2008 esteve quase estável e todos os outros anos 

apresentaram aumento de tributação em relação ao PIB. Em valores absolutos, todos os 

anos apresentaram aumento da arrecadação.  

Em 1996 houve redução do custo do Estado em relação ao PIB em todas as esferas. 

O Governo Federal chegou a reduzir em 16% do peso do Estado sobre a Economia, 

reduzindo a carga fiscal federal de 19,3% para 16,26%. Contudo, esta redução foi 

suprimida pelos aumentos sucessivos nos anos posteriores, voltando a 19,3% do PIB já 

em 1999. Em 2014, os impostos federais representavam 23,4% do PIB. 

Este crescimento do custo do Estado para os contribuintes ocorreu em todas as 

esferas, conforme apresentado na Tabela 6 e com semiótica otimizada no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Variação da carga tributaria brasileira entre 1995 e 2014 

 
Fonte: Cálculos dos pesquisadores com dados Ministério da Fazenda 

 

O Gráfico 1 demonstra nas barras o crescimento do PIB em valores absolutos, e 

nas linhas, as variações do peso dos impostos sobre o PIB. Pode-se observar assim que o 

Estado cresceu mais que o país, ou seja, houve um aumento da arrecadação maior que o 

crescimento da produção bruta. Este crescimento da receita do Estado decorreu para além 

do crescimento do PIB, por aumentos nas taxas dos impostos existentes, assim como pela 

redução da sonegação.  

Em 2014, a máquina estatal contava com aproximadamente uma centena de 

formas diferentes de arrecadação, entre impostos, taxas de arrecadação e outros tributos. 

Com a intenção de facilitar a compreensão desta complexa estrutura fiscal, criou-se a 
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Tabela 8: Fontes de tributação e valor das receitas em 2014, com as principais fontes de 

recursos de cada esfera do poder, apresentando inclusive a participação de cada uma 

destas para a receita total.  

Esta tabela também apresenta o impacto de cada um destes tributos em relação ao 

PIB. Conforme exposto anteriormente, mudanças ocorrem todos os dias, de forma que se 

optou por apresentar apenas os valores arrecadados em 2014 (em milhões de reais), último 

ano do universo temporal desta pesquisa.  

Cabe ressaltar que estão na Tabela 7 os principais impostos (responsáveis por 

aproximadamente 90% da arrecadação tributaria). Estes recaem sobre renda, o que inclui 

salários e outros incidentes sobre a folha de pagamento e ganhos de capitais, sobre 

patrimônios (veículos ou imóveis), comércio local e internacional de mercadorias, bens e 

serviços e a industrialização de bens, dentre outros, como a contribuição para renovação 

da marinha mercante brasileira.  

Caso ocorra interesse em um maior aprofundamento desta estrutura fiscal, uma 

relação mais completa, foi elaborada com dados da Receita Federal e se encontra nos 

anexos. 

  



 103 
 

Tabela 7: Tributos e receitas, 2014 

Fonte: Dados do Ministério da Fazenda. Incide.- Objeto de tributação: B – Bens e serviços; F – 
Folha de salários, P – Propriedade, R – Renda. PIB – Produto Interno Bruto. Contr. – 

Contribuições, Imp. – Impostos. Previde. – Previdência  

 

Como pode ser observado, o Governo Federal é responsável pelo maior número 

de impostos, taxas e contribuições, assim como pela maior arrecadação, 68,47% das 
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receitas. A arrecadação em 2014 foi de R$ 1.265 (bilhões), com destaque para a 

arrecadação destinada a seguridade social (aposentadorias e parte da saúde). Esta 

arrecadou mais de 666 bilhões em tributos sobre a folha de salários, taxas de seguros 

obrigatórios sobre veículos e contribuições cobradas sobre lucros, por exemplo. 

Também cabe destaque à cobrança de imposto sobre a renda das pessoas físicas e 

das empresas (IRPF e IRPJ). Este imposto se divide em impostos retidos pelos pagadores 

(retido na fonte) e impostos proveniente de ajustes (rendas declaradas) das pessoas físicas 

e jurídicas. Estes impostos representaram aproximadamente 70% do valor do orçamento 

fiscal federal em 2014, ou ainda, a quase metade da receita da união, excetuadas as 

receitas para a previdência social. 

Se por um lado o Governo Federal fica com a maior fatia, por outro é um imposto 

de competência estadual o responsável pela maior arrecadação por um único tributo. O 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Telecomunicações (ICMS), 

arrecadou por si só uma quinta parte (20,8%) da receita de 2014 (já excetuadas as parcelas 

alocáveis como Tributos Seletivos). 

Também se pode constatar as principais fontes de tributação, segundo dados do 

Ministério da Fazenda e que foram sintetizadas na Tabela 8. 

Tabela 8: Fontes de tributação e valor das receitas em 2014 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Ministério da Fazenda (2015) 

 

Assim, partir dos dados obtidos na Receita Federal (Brasil - Ministério da Fazenda, 

2015) é possível concluir que o Brasil é um país com um Estado que arrecada mais de um 

terço do PIB e que seus tributos incidem majoritariamente sobre bens e serviços e sobre 

os assalariados (51,02% e 25,18%). 

Esta Tabela (8) também permite afirmar que apenas os tributos sobre a folha de 

salários (cobrados pelas três esferas conjuntamente) tiveram uma arrecadação que 

ultrapassou R$ 465,3 bilhões, o equivalente a 25,18% da arrecadação de 2014 (Brasil - 

Ministério da Fazenda, 2015).  

Colocação  Base de incidência Valor arrecadado (Milhões R$ ) % da Receita 
1 Bens e serviços 942.666,55 51,02 
2 Folha de Salários 465.301,80 25,18 
3 Renda 332.879,71 18,02 
4 Propriedade 77.077,43 4,17 
5 Transações Financeiras 29.819,44 1,61 
6 Outros - 5,23 - 
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A categoria “outros” constitui outras formas de receitas, assim como repasses, tais 

como Contribuição para o PIN – Programa de Integração Nacional; Financiamento 

Estudantil – FIES; Contribuição para o PROTERRA; Reserva Global de Reversão, dentre 

outros que justificam os valores negativos. 

Para além desta distribuição, a carga tributária brasileira tem sido considerada 

como a maior da América Latina. Contudo, segundo estudo da Receita Federal, este dado 

merece atenção: 

Quando se compara a carga tributária do Brasil com a dos 
demais países da América Latina, observa-se que o Brasil 
apresenta uma carga maior. Entretanto, convém sempre atentar 
para os detalhes metodológicos. Por exemplo, os dados 
divulgados pela OCDE não incluem os governos locais para 
alguns países (Brasil - Ministério da Fazenda, 2015, p. 13). 

Desta análise retira-se a complexidade da estrutura fiscal brasileira e as 

dificuldades que decorrem deste ambiente. Cabe destacar o papel da Contabilidade dentro 

desta estrutura como meio de comunicação, como ferramenta de governo e controle. 

A secção a seguir apresenta parte disto, ao relatar historicamente como o Estado 

brasileiro e a Contabilidade se relacionavam até finais de 1994. 

 

4.2 Relações históricas entre o Estado e a Contabilidade  

 

Como exposto, a relação entre números e o Estado (Rose, 1991) pode ser 

aproximado em muitos casos para a relação entre a Contabilidade e o Estado. Entretanto, 

a Contabilidade, além dos números de seus relatórios, oferece sustentação teórica e uma 

certa racionalidade econômica, que ajuda a validar as decisões dos governantes. Assim, 

a história aqui contada vai desde a Contabilidade como ferramenta de controle à distância 

para a Contabilidade como uma ferramenta de gestão integrada a toda a cadeia de decisão. 

Assim, esta secção apresenta a Contabilidade como ferramenta de governo, e 

como esta foi sendo moldada por influência o Estado.  

Esta narrativa inicia-se no ano de 1922, que é conhecido no Brasil como o ano do 

centenário da Independência e da vanguarda, especialmente por ter ocorrido em fevereiro 

a Semana de Arte Moderna de São Paulo, uma exposição que impactou os padrões 

estéticos, literários e jornalísticos de todo o país.  
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Contudo, este ano também poderia ser lembrado como o de inicio de um novo 

relacionamento entre o Estado e a Contabilidade. Foi em 28 de janeiro deste ano que se 

decretou a centralização dos serviços de Contabilidade, por meio da “Directoria Central 

de Contabilidade da República”. Era o nascimento de uma Contabilidade pública 

centralizada e sistematizada, pois, segundo o decreto, passava a ter um modelo único para 

todos órgãos e empresas públicas “...pelo methodo das partidas dobradas, mediante 

fórmulas e modelos organizados” (art.3º Decreto 4.536 de 28 de janeiro de 1922).  

E se este ano se inicia com um novo padrão de contabilidade pública, termina com 

um novo método de se cobrar impostos. Em 31 de dezembro, , foi publicada a Lei nº 

4.625/22, que criou o imposto sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas no Brasil, 

conforme diretrizes dadas pelo seu artigo 31: 

Art.31. Fica instituído o imposto geral sobre a renda, que será 
devido, annualmente, por toda a pessoa physica ou juridica, 
residente no território do paiz, e incidirá, em cada caso, sobre 
o conjunto liquido dos rendimentos de qualquer origem (Lei 
4625/22).  

Cabe destacar que nesta época o relacionamento entre Contabilidade e Estado era 

bastante diferente. Se hoje as pessoas e empresas são obrigadas a manter sua 

Contabilidade organizada e disponível ao fisco, por exigência da lei, naquele tempo os 

dados contábeis eram utilizados exclusivamente como uma ferramenta de controle e 

gestão privada, onde os agentes públicos não podiam solicitar a exibição de nenhum dos 

seus livros ou relatórios, salvo raras exceções (artigo 17 do Código Comercial de 1850). 

Pode parecer estranho para os padrões atuais, cuja presença do governo na 

Contabilidade é bastante visível e os sistemas de informações das empresas se comunicam 

com os sistemas de controle estatal, mas, naquela época, as regras eram bem diferentes.  

Em 1922 continuava proibida a devassa da vida privada, algo que incluía os 

registros empresariais. Conforme previam os artigos 17 e 18 do Código Comercial de 

1850 então vigente, os relatórios e livros contábeis eram considerados de natureza 

reservada, particular. 

Art. 17 - Nenhuma autoridade, juízo ou tribunal, debaixo de 
pretexto algum, por mais especioso que seja, pode praticar ou 
ordenar alguma diligência para examinar se o comerciante 
arruma ou não devidamente seus livros de escrituração 
mercantil, ou neles tem cometido algum vício.  
Art. 18 - A exibição judicial dos livros de escrituração 
comercial por inteiro, ou de balanços gerais de qualquer casa 
de comércio, só pode ser ordenada a favor dos interessados em 
gestão de sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou 
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gestão mercantil por conta de outrem, e em caso de quebra (Lei 
nº 556, de 25 de junho de 1850).  
 

A criação deste imposto em 1922 suscitou certa polémica quanto a esta proibição, 

pois como apurar um imposto sobre rendas de qualquer natureza sem acesso à 

Contabilidade? Esta foi uma longa discussão que terminou ao final de um ano com a 

promulgação da Lei nº 4.783 de 31 de dezembro de 1923.  

Divergindo a qualquer expectativa em relação ao fim desta proibição, prevaleceu 

o direito anterior e manteve-se a natureza reservada e restrita da Contabilidade, conforme 

o artigo 3º, parágrafo 7º desta lei. Esta decisão acabou por criar uma imensa dificuldade 

informacional e o governo viu-se frente ao dilema de tributar, tendo como parâmetros 

“exclusivamente os sinais exteriores de riqueza” e a opção de obrigar o contribuinte a 

declarar seus ganhos (Ministério da Fazenda, 2015, p. s/n).  

Por mais subjetividade que pudesse ser reconhecida em ambas as propostas, 

optou-se pela declaração, que possuía maior rigor metodológico e a presunção teórica do 

direto à revisão. Um direito existente apenas em teoria, dado que na prática continuava 

inviável juridicamente pedidos de esclarecimentos contábeis.  

Esta proibição permaneceu por mais uma década e meia, até o Decreto-lei nº 1.168 

de 22 de março de 1939, por meio de um decreto que se sobrepôs ao Código Comercial 

Brasileiro de 1850 sem este código ter sido revogado. Este código só veio a ser revogado 

pelo Código Civil Brasileiro de 2002 (Brasil, 2002), aproximadamente 80 anos da criação 

do imposto, e ainda assim parcialmente, uma vez que este ordenamento se mantém em 

vigor no que se refere ao direito comercial marítimo até os dias atuais. 

A criação do imposto de renda em 1922 desenvolveu uma nova metodologia de 

tributação, de forma direta e a partir da declaração do próprio contribuinte.  

Uma metodologia de difícil auditoria e conflitante com a estrutura fiscal do país à 

época, pois “a estrutura do Tesouro Nacional estava voltada para os tributos indiretos, 

cuja percepção divergia totalmente da desejada para o imposto de renda” (Ministério da 

Fazenda, 2015, p. s/n).  

Era uma situação nova, pois a única experiência em tributar renda no Brasil 

anterior a esta criada em 1922, ocorreu por meio da Lei nº 317 de 21/10/1843. Contudo, 

não exigia declarações e limitava-se a apenas a retenção na fonte de valores dos 

contribuintes que recebiam vencimentos dos cofres públicos. 
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Outra característica deste início é a criação dos primeiros formulários do imposto 

de renda (em papel, obviamente), surgidos como anexos (III e IV) do Decreto nº 16.581 

de 4 de setembro de 1924 e apresentados na figura 11. 

 

Figura 11: Primeiros formulários do Imposto de Renda, 1924 

 

Estes formulários deveriam ser preenchidos à mão e entregues ao governo, que 

ainda iria necessitar de mais alguns meses até processar e vir a cobrar o imposto. 

O prazo para entrega da declaração terminaria em 1º de março. 
Até 31 de maio seriam feitos o lançamento e a publicação das 
listas nominais ocorreria no mês de junho. Com a publicação, 
começariam os prazos para reclamação e recurso do 
lançamento. O pagamento do imposto começaria em 1º de julho 
e terminaria em 31 de dezembro (Ministério da Fazenda, 2015) 

Observa-se que este era um processo moroso e que vinha a cobrar o contribuinte 

somente após o lançamento. Obviamente este processo em tempos de inflação não era 
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eficiente, contudo, este permaneceu até 1982, ano em que o governo passou a exigir do 

contribuinte, o pagamento da primeira quota ou quota única concomitantemente ao prazo 

entrega da declaração. Com isto o governo antecipa o recebimento, pois o primeiro 

vencimento passou a ser a data de entrega da declaração.  

A grande mudança por trás deste processo não foi o prazo e sim a 

responsabilização. Até aquele momento (1982), eram os funcionários públicos a 

realizarem os cálculos, ou seja, a apuração do valor a ser pago era de responsabilidade do 

Estado e não do contribuinte. 

Quando esta metodologia mudou, o governo ampliou a responsabilidade do 

contribuinte, transferindo para estes a obrigatoriedade de conhecer as regras sobre os 

cálculos, uma vez que a autoridade administrativa faria apenas a fiscalização 

confirmatória. É uma inversão de funções, dado que os cálculos passavam a ser 

responsabilidade do contribuinte, ou seja, feitos por contabilistas pagos pelos 

contribuintes. 

A década de 1970 passa então a ser marcada por uma série de mudanças na 

Contabilidade, concomitante a uma reforma do Estado. No tocante a educação, surge o 

primeiro mestrado em Contabilidade, na Universidade de São Paulo – USP em 1970, com 

um grupo de professores com formação e influência norte americana e do direito 

consuetudinário. Em 1978, a USP inicia o primeiro doutorado e a pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC/SP inicia o segundo mestrado na área no Brasil (Peleias, 

Silva, Segret, & Chirotto, 2007, p. 30).  

Paralelo a esta mudança na educação contábil, esta época também foi marcada 

pela abertura do mercado de valores mobiliários, da criação do Banco Central do Brasil 

e de forte desenvolvimento teórico. Documentos daquele período demonstram que foi o 

momento em que se consolidaram grandes empresas especializadas em treinamento e 

aperfeiçoamento contábil (IOB, IOPEC, Mapa Fiscal, por exemplo) com cursos de 

Contabilidade de custos, correção monetária e análise de balanços. Além disto, surge a 

Fipecafi, uma fundação de apoio do departamento de Contabilidade da USP que apesar 

de estar em uma universidade, manteve constantes relações com o mercado. 

Foi também na década de 70 do século passado que ocorre a maior reforma na 

legislação que sustentava a Contabilidade. Em 1976 é promulgada a lei 6.474/76, que 

ficou conhecida como “Lei das S/As”, uma lei suportada pelas teorias do direito 

consuetudinário que começavam a influenciar classe contábil, especialmente nas 

universidades.  
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Isto foi algo invulgar, dado a forte tradição legalista secular do país e 

especialmente agravada nesta época em que o país se encontrava sob controle militar15. 

Esta lei foi um marco da relação entre o Estado e a Contabilidade, pois nela é 

possível ver que boa parte dos relatórios financeiros tinham sido modelados por um 

ordenamento estatal. A leitura dos Seção II, do capítulo XV, chamada de Demonstrações 

Financeiras, que se estende do Art. 176 ao 205 evidencia isso mesmo. Esta lei apresenta, 

por exemplo, quais as demonstrações deveriam ser feitas e a formatação destas.  

Para além destes quase trinta artigos, diversos outros artigos desta lei determinam 

as características dos relatórios financeiros, como por exemplo o artigo 275, sobre as 

demonstrações consolidadas. 

A década de 1970 foi caracterizada, por um lado, pelo desenvolvimento das bases 

de uma Contabilidade assente no direito consuetudinário, ou seja, de normas amplas e 

que deveriam permitir algum poder discricionário ao contabilista e por outro lado, um 

desenvolvimento assente na forma de lei, de forma codificada e buscava a produção de 

informações com foco nas necessidades do Governo, dado ter sido criado em pleno 

regime militar. 

No mesmo período e em paralelo, também se desenvolveram algumas técnicas que 

buscavam mitigar os problemas da inflação, para que fossem possíveis a compreensão e 

a comparação nas demonstrações financeiras. Cabe destacar que entre as décadas de 1980 

e 1990 ocorre um processo chamado de hiperinflação, ou seja, uma inflação elevadíssima 

e absolutamente fora de controlo.  

Nesta época a inflação chegou a superar os 80% ao mês, fazendo com que muitas 

vezes o preço de determinada mercadoria dobrasse em aproximadamente um mês. Isto 

requereu meios de compensar esta distorção que poderiam impossibilitar o fechamento 

de um relatório anual com informações fidedignas e provavelmente tornar os relatórios 

contábeis de um ano sem nenhum sentido para os anos seguintes (Salotti, Lima, 

Yamamoto, & Malacrida, 2006, p. 191).  

O Gráfico 2 apresenta as taxas das inflações de 1980 a 1999, com a intenção de 

ajudar a compreender um pouco deste processo, que para ser freado contou com quase 

uma dezena de planos econômicos que acabaram por cortar aproximadamente uma dúzia 

                                                
 

15 Compreendido entre 1964 e 1985 
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de zeros no valor do dinheiro em menos de 10 anos desde o Plano Cruzado em fevereiro 

de 1986 e o Plano Real16 – junho de 1993.  

 

Gráfico 2: Inflação nas décadas 1980 e 90 

 

 

O Gráfico 2, foi construído com dados retirados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que se utiliza de um índice oficial de preços, o Índice de 

Preços Amplo ao consumidor (IPCA)17, onde se pode observar picos acima de 1.000% 

nos anos de 1989, 90, 92 e 93, (neste último aproximou-se de 2.500% de inflação). 

Pode-se afirmar que foram anos difíceis para o país, dado a inflação e as diversas 

tentativas de mitigar as consequências da desvalorização da moeda. Também é possível 

afirmar que neste mesmo período a Contabilidade brasileira avançava em uma velocidade 

incrível.  

O desafio de transformar os números contábeis em informação útil passava por 

vencer a constante e desregulada mudança de preços de tudo em pouco tempo. Assim, foi 

no início da década de 1990 que foi provada a eficiência do processo de reconhecimento 

dos efeitos inflacionários na Contabilidade, que se desenvolvia desde 1976 e teve seu 

estágio mais avançado “da aplicação prática nos anos 80 e no começo dos anos 90” 

(Salotti, Lima, Yamamoto, & Malacrida, 2006, p. 191).  

Para a Contabilidade brasileira o desenvolvimento da metodologia do 

reconhecimento da inflação nas demonstrações contábeis alcançou um nível de 

                                                
 

16 Considerando as trocas de moedas de Cruzeiro a 1/1000 Cruzado (CZ$ em 02/1986), 1/1000 
Cruzado Novo (NCZ$ em 01/1989), Cruzeiro “Novo” (CR$ 03/1990), 1/1000 Cruzeiro Real (CR$ em 
08/1993) e o atual Real que teve uma taxa de conversão de 1/2750 ou seja, R$ 1,00 = CR$ 2.750,00 

17 Uma forma de mensurar a desvalorização da moeda (inflação) 
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desenvolvimento muito avançado inclusive em termos teóricos, segundo Salotti, et al 

(2006), pois possibilitava a correção monetária em balanços.  

Apenas como exemplo de tentativas de mitigar a inflação, em 1988, o imposto de 

renda sofre outra mudança significativa, que afeta de imediato o trabalho dos contabilistas. 

Dentre outras modificações metodológicas para efeito de incidência do imposto, ocorre a 

substituição do sistema cedular que existia desde 1926, pelo sistema de bases correntes, 

que substituía a base anual do imposto pelo sistema de bases correntes, com o ajuste 

mensal do imposto (Ministério da Fazenda, 2015).  

Mais uma vez esta mudança ocorre por meio de lei (Lei nº 7.713) promulgada na 

última semana do ano de 1988 (22 de dezembro), e com efeitos para o exercício de 1989. 

Com isto, estavam revogados todos os dispositivos legais que autorizavam 

deduções cedulares ou abatimentos da renda bruta18 (as rendas eram classificadas em 

cédulas, de A até H com taxas e limites próprios). Conforme explicado pelo Ministério 

da Fazenda, “o imposto incidia sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução. Foi 

desmontada a estrutura tributária instituída em 1926” (2015). 

O reflexo disto na metodologia de cobrança do imposto de renda foi a 

transformação de um imposto anual em um imposto de cobrança mensal, desde o ano 

base de 1989 para as pessoas físicas.  

Em 30 de dezembro de 1991, mais uma vez no último dia do ano, o governo edita 

a Lei nº 8.383 de que dentre outras coisas, determina que a partir do mês de janeiro de 

1992, o imposto de renda das pessoas jurídicas também seria devido mensalmente, à 

medida em que os lucros fossem auferidos. Isto foi além de bases mensais, o imposto era 

cobrado mês a mês. Esta alteração causou mudanças na prática contabilística, ao exigir 

fechamentos mensais dos resultados. 

Contudo, o que deixou esta lei de 98 artigos e dois anexos famosa foi a criação de 

um indexador. Com o nome de Unidade Fiscal de Referência (Ufir), a legislação tributária 

federal criava uma medida de valor e parâmetro de atualização monetária de tributos, 

multas e penalidades de qualquer natureza, esta transformava os valores que estavam 

expressos na moeda nacional (cruzeiros à época) nesta unidade fiscal. Algo totalmente 

                                                
 

18 Cabe destacar que a Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, em seu artigo 7º declarava que 
“deixarão de incidir impostos cedulares sobre os rendimentos líquidos declarados pelas pessoas físicas”. 
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novo que exigia que a Contabilidade fosse realizada em praticamente duas moedas 

diferentes e mensalmente. 

As mudanças não terminaram, a mesma Lei nº 8.383/91 criava ainda a figura do 

Lucro presumido, um artificio que permitia a cobrança do imposto de renda, com base 

nas receitas brutas, ou seja, sem a necessidade de se encontrar o resultado contábil. Uma 

forma de tributação simplificada que praticamente desprezava a apuração contábil dos 

ganhos. 

Desta forma, presumia-se uma margem de lucro para as empresas (lucro 

presumido) e sobre este ocorria a tributação, conforme parágrafos 7 do artigo 40: 

§ 7° O lucro presumido será determinado mediante a aplicação 
dos seguintes percentuais:(Revogado pela Lei nº 8.541, de 
1992) 
a) trinta por cento da receita bruta da prestação de serviços; e 
b) três inteiros e cinco décimos por cento da receita bruta das 
demais atividades (Lei nº 8.383/91). 

Esta lei permitia as empresas a optarem pela tributação com base em uma 

presunção de lucro (art.º 40) caso a receita bruta total (operacional somada à não 

operacional) não atingisse a trezentas mil Ufirs no mês da opção ou a três milhões e 

seiscentas mil Ufirs no ano anterior.  

A relação entre o Fisco e a Contabilidade é claramente afetada nesta época, pois a 

mesma lei, tentando evitar a declaração de bens e ativos com valores defasados pelas altas 

taxas inflacionárias da época, estabelece a mensuração a valores de mercado para ativos, 

conforme redação dada pelo artigo 96. 

Art. 96. No exercício financeiro de 1992, ano-calendário de 
1991, o contribuinte apresentará declaração de bens na qual os 
bens e direitos serão individualmente avaliados a valor de 
mercado no dia 31 de dezembro de 1991, e convertidos em 
quantidade de Ufir pelo valor desta no mês de janeiro de 1992. 
§ 1° A diferença entre o valor de mercado referido neste artigo 
e o constante de declarações de exercícios anteriores será 
considerada rendimento isento. 
§ 2° A apresentação da declaração de bens com estes avaliados 
em valores de mercado não exime os declarantes de manter e 
apresentar elementos que permitam a identificação de seus 
custos de aquisição. 
§ 3° A autoridade lançadora, mediante processo regular, 
arbitrará o valor informado, sempre que este não mereça fé, por 
notoriamente diferente do de mercado, ressalvada, em caso de 
contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. 
§ 4° Todos e quaisquer bens e direitos adquiridos, a partir de 1° 
de janeiro de 1992, serão informados, nas declarações de bens 
de exercícios posteriores, pelos respectivos valores em Ufir, 
convertidos com base no valor desta no mês de aquisição. (Lei 
nº 8.383/91) 
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Isto era uma grande novidade para a classe contábil, que de um modo amplo 

deveria optar pelo menor valor entre o valor histórico (de compra ou mesmo o de compra 

com alguma correção) e o valor recuperável (valor de mercado menos os custos para a 

venda), adotando o procedimento como um princípio.  

Esta alteração na forma de mensuração do patrimônio, aplicada em um ambiente 

de inflação e preços sem lastros, proporcionou um poder discricionário para o 

contribuinte (e a classe contábil), que deve ter gerado tantas divergências nas declarações 

que nos anos de 1994 e 1995 foi desobrigado a declaração de bens já informados em 

declaração anterior, caso não tenha ocorrido alteração patrimonial para além da 

desvalorização da moeda (inflação).  

Segundo Nóbrega (2014), a obrigação em declarar bens existe desde a Lei nº 4.069 

de 11 de junho de 1962, como parte da declaração anual de rendimentos. 

Uma declaração dos respectivos bens, que compreendia prédios, 
terrenos, direitos reais sobre imóveis, veículos, joias, metais 
preciosos, dinheiro e qualquer outra espécie de bem 
patrimonial excetuados os móveis e utensílios de uso doméstico 
e o vestuário (Nóbrega, 2014, p. 72)19. 

Já em 1995 o então presidente Fernando Collor, com a intenção de frear a inflação 

e reconhecendo a importância dos números contábeis extingue a correção monetária de 

todos os valores constantes da legislação tributária federal, por meio do art. 30 da Lei no 

9.249, de 26 de dezembro de 1995. Segundo Salotti, et a. (2006, p. 192) com a aprovação 

desta lei “proibiu-se qualquer forma de atualização das demonstrações contábeis, tanto 

para efeitos societários como fiscais”. 

Assim, se as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por progressos na estrutura 

do país e avanços metodológicos na ciência, tais como a criação do Banco Central, da 

Comissão de Valores Mobiliários, de mestrados, doutorados e cursos promovidos por 

grandes empresas, o início dos anos 90 foi de grandes transformações políticas e 

administrativas.  

                                                
 

19 No exercício de 1982, ano-base de 1981, um contribuinte informou na Declaração de Bens a 
relação detalhada de tudo que possuía em 31 de dezembro de 1981. Faziam parte da Declaração peças 
íntimas do vestuário, quantidade de talheres, pratos, louças, panelas, sapatos, camisas, calças, meias, 
lâmpadas, móveis, material de cama e mesa, discos, livros, enfim, nada escapou da relação (Brasil, Receita 
Federal do Brasil, S/D). 
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Nestas décadas a presença estatal desmontou dois “princípios contábeis 

geralmente aceitos”: o da correção monetária e o da mensuração de ativos e foi marcada 

por tentativas de formatar a Contabilidade para interesses informacionais que 

privilegiariam exageradamente o stakeholder Estado. 

É justamente nesta década que surgem grandes mudanças impelidas inclusive pelo 

surgimento de novas tecnologias que promoveram a criação de novas formas de interação 

entre o Estado e a sociedade. 

Foi no início dos anos 90 que se iniciou a declaração digital e em meados desta 

década já se fazia a entrega destas declarações pela internet. Este foi um período que 

passou a exigir novas habilidades aos contadores e técnicos, pois para além das formas 

de transmissão, as linguagens de computadores e os sistemas operacionais utilizados, em 

constante transformação, também passou a exigir mais conhecimentos técnicos em 

informática.  

Desta forma, pode-se afirmar que os anos noventa foram caracterizados por 

inovações nas vias de comunicação entre o Estado e os contribuintes. Nesta época o Brasil 

estava na vanguarda no que se refere a automatização do preenchimento da declaração de 

imposto de renda, de tal forma que o governo brasileiro se tornou pioneiro no processo 

de transmissão de declarações em larga escala. 

Observa-se que vários países, incluindo os Estados Unidos e Austrália, já 

disponibilizavam aos contribuintes a opção de preencherem suas declarações de imposto 

de renda eletronicamente. Contudo, segundo o Serviço Público de Processamento de 

Dados (SERPRO), “o Brasil foi o primeiro país capaz de processar tais declarações em 

larga escala via Internet” (Serpro, 2001). 

Assim, a partir de meados da década de 1990, dado ao surgimento de diversas 

iniciativas de digitalização do Estado, inicia-se a transformação do Estado que passa a ser 

conhecida como governo eletrônico, assunto do próximo capítulo. 
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Capítulo 5 20 anos de governo eletrônico no Brasil 

 

 

Este capítulo apresenta as iniciativas governamentais de digitalização das funções 

do Estado realizadas nas duas últimas décadas. As iniciativas são apresentadas de modo 

cronológico divididas em três períodos diferentes. O primeiro de 1995 a 1999 com 

iniciativas dispersas, contudo importantes; o segundo com o início oficial do programa 

de governo eletrônico brasileiro em 2000; e o terceiro, quando se tem início a escrituração 

digital, a partir de 2007. 

Apesar de existir um potencial juízo de valores, 1995 foi percebido como o ano 

inicial por ter sido identificada uma onda de iniciativas vinculadas às novas tecnologias 

e ao desenvolvimento político e social. Neste caso, o conceito “onda” é similar ao 

apresentado por Toffler (1981), que define ondas como intensas descobertas em algum 

campo do conhecimento, ou em vários campos, que convergem em uma mesma direção. 

Para este autor, estas ondas são provocadas por grupos criativos e transformadores, 

dotados de novas tecnologias capazes de promoverem o progresso tecnológico ou o social 

por meio de acontecimentos interdependentes. 

Apenas como exemplo destes acontecimentos interdependentes, no que tange ao 

Governo Federal, em 1995 foi publicado o plano diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, um plano que previa uma reforma da estrutura estatal para readequar o Estado e 

suas funções.  

O ano de 1995 pode ainda ser lembrado como o ano em que o governo extinguiu 

a correção monetária de balanço como forma auxiliar para a redução da inflação. Esta 

ação estremeceu o relacionamento com a Contabilidade, ao ferir um dos princípios 

contábeis emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Lei no 

9.249/95. 

Este ano também pode ser lembrado como o ano que a SERPRO lança o Receitanet 

e a união lança os projetos “Rede”, o “Projeto Cidadão”, o sítio na Internet da Receita 

Federal do Brasil e diversas mudanças no imposto de renda, como a “declaração 
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simplificada” e deixa de ser necessário manter a Contabilidade dos gastos dedutíveis para 

alguns casos.  

No estado de São Paulo surgia o CST (Cadastro de Serviços Terceirizados), o 

COA (Cadastro de Obras e Ações), o SEI (Sistema Estratégico de Informações), o 

SIAFEM (Sistema Integrado de Administração Financeira de Estados e Municípios) e o 

SISORG (Sistema de Cadastro de Organizações). Estas iniciativas serão explicadas no 

decorrer do texto, em espaço apropriado, juntamente com as demais iniciativas que foram 

surgindo e que justificam a manutenção da escolha deste ano como um marco para se 

compreender as iniciativas de governo eletrônico. 

Usualmente, o início oficial do governo eletrônico brasileiro é tido como sendo o 

ano 2000, momento em que é promulgado o Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000, 

que institui o Grupo de Trabalho Interministerial (GTTI) e a Portaria da Casa Civil nº 23, 

de 12 de maio de 2000, com os nomes das pessoas que compunha a primeira formação 

deste grupo. É a partir destes marcos que se tem uma postura centralizada e um programa 

oficial de desenvolvimento coordenado de ações para a formação de um governo 

eletrônico, conduzido pelo Governo Federal. Por esta razão, a partir do ano 2000 e deste 

movimento coordenado se inicia o segundo momento. 

Uma terceira onda de iniciativas, e provavelmente a de maior impacto no 

relacionamento entre o Estado e a Contabilidade, surge a partir do Decreto nº 6.022, de 

22 de janeiro de 2007, que institui o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), 

uma inovação lançada com o objetivo de aproximar o fisco dos contribuintes, modernizar 

as atividades contabilísticas e ampliar o controle fiscal sobre as finanças. Esta iniciativa 

marca o período que designamos como terceiro momento. 

Não obstante a isto, 2007 é também o ano em que se inicia o processo brasileiro 

de convergência ao padrão contábil internacional IFRS (International Financial 

Reporting Standards), por meio da Lei 11.638/2007, ficando marcado como 

possivelmente o ano das maiores mudanças na Contabilidade desde a Lei 6.404 de 1976. 

Este caracteriza-se inclusive por iniciar uma nova forma no relacionamento entre o Estado 

e a Contabilidade. Como foi possível observar, os anos de 1995, 2000 e 2007 foram 

percebidos como divisores por terem sido os anos com maior volume de iniciativas a 

aflorarem. 

No entanto, é prudente destacar que este estudo não abrange todas as iniciativas 

de governo eletrônico. É bastante claro que as iniciativas surgiram de diversos órgãos 

estatais, de diferentes esferas e representam muito mais iniciativas dos que as 
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apresentadas neste capítulo. Também é claro que o conceito governo eletrônico se refere 

a uma série de realidades distintas e que ainda não existe consenso sobre sua definição.  

Portanto, a divisão em três períodos e as iniciativas que são aqui apresentadas 

correspondem a uma visão estreita e que privilegia as ações que possuíam potencial de 

impactar o relacionamento entre o Estado e a Contabilidade, ou mesmo, aquelas que 

possuíam a capacidade de impactar o trabalho dos contabilistas, ou seja, é uma leitura 

feita com lentes que deliberadamente destacam ações que convergem para a 

Contabilidade ou a prática contábil. 

 

5.1 Primeiro Momento– de 1995 a 2000 

 

Como exposto, este estudo elegeu o ano de 1995 como o de início da digitalização 

do Estado brasileiro. Dentre os motivos pelos quais este estudo toma este ano, meia 

década antes do início oficial do programa brasileiro de governo eletrônico, está o 

surgimento de uma série de iniciativas, que apesar de não serem coordenadas e 

objetivamente criadas para ser classificada como um programa, são efetivamente 

iniciativas que começam inserir o Estado no mundo digital, muitas das quais ainda em 

vigor.  

Dentre estas iniciativas, destaca-se o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado (PDRAE), que estabelecia as diretrizes para a reforma da administração brasileira. 

Este plano de governo, que foi divulgado na forma de um livro, tinha por objetivos criar 

condições para a reconstrução da administração pública em bases modernas e racionais 

(Bresser Pereira & Pacheco, 2005, pp. 1-2).  

Apesar de não se tratar de uma nova tecnologia, este foi considerado um passo 

importante para uma mudança profunda da estrutura e da postura do Estado. Uma das 

principais características deste plano foi a de buscar fortalecer o Estado como uma 

entidade reguladora, segundo o então presidente, Fernando Henrique Cardoso, como 

transcrito a seguir. 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da 
redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável 
direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da 
produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de 
promotor e regulador desse desenvolvimento (Câmara da 
Reforma do Estado, 1995, p. 12). 
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O Plano Diretor possuía forte discurso endereçado aos servidores público, e os 

incitavam a aderir a uma mudança na burocracia brasileira e na forma como o cidadão 

era percebido pelo serviço público. Constituia-se de três projetos básicos, que estavam 

relacionados a Avaliação Estrutural, a criação de Agências Autônomas de controle de 

Mercado e ao relacionamento do Estado com Organizações Sociais. Estas últimas, ainda 

que fora do controle estatal, seriam controladas pelo “Estado e pela sociedade por meio 

de maior publicização”(sic) (Câmara da Reforma do Estado, 1995, p. 13). 

Assim, segundo este documento, a necessidade de reforma ocorreu devido a uma 

crise econômica acompanhada por uma crise do Estado, uma vez que ocorreu um 

“desviou do Estado de suas funções básicas”, especialmente com a ampliação maciça de 

sua presença no setor produtivo (Câmara da Reforma do Estado, 1995, p. 8). No plano 

diretor salienta-se que: 

Sem dúvida, num sistema capitalista, Estado e mercado, direta 
ou indiretamente, são as duas instituições centrais […], se uma 
delas apresenta funcionamento irregular, é inevitável que nos 
depararemos com uma crise. Foi assim nos anos 20 e 30, em 
que claramente foi o mau funcionamento do mercado que 
trouxe em seu bojo uma crise económica de grandes proporções. 
Já́ nos anos 80, é a crise do Estado que põe em cheque o modelo 
econômico em vigência (Câmara da Reforma do Estado, 1995, 
p. 9). 

Importante destacar que naquele momento o governo brasileiro não sofria de crise 

de “governabilidade”, como de certa forma ocorreu em 2016, que terminou com o 

processo de impeachment da presidente.  

Naquela época, o Estado enfrentava um problema de validação, comum a diversos 

países, nomeadamente em relação a burocracia e a governança, na “medida em que sua 

capacidade de implementar as políticas públicas é limitada pela rigidez e ineficiência da 

máquina administrativa” (Câmara da Reforma do Estado, 1995, p. 13). 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, elaborado pelo 

MARE – Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, teve suas propostas 

de reforma voltadas ao incremento da capacidade em três dimensões: 

a) uma dimensão institucional-legal, voltada à reforma do 
quadro jurídico-normativo do setor público e à criação de 
novos formatos organizacionais – as agências autônomas e as 
organizações sociais, além das OSCIPs – organizações da 
sociedade civil de interesse público, 
b) a introdução de novos instrumentos de gestão (contratos de 
gestão, Contabilidade gerencial e de custos, planejamento e 
gestão estratégica, análise e melhoria de processos, 
procedimentos de gestão pela qualidade, dentre outros), para 
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viabilizar o par de atributos “autonomia x responsabilização”, 
por meio de concessões de flexibilidades administrativas aos 
gestores públicos, combinadas com novas formas de controle 
(controle social, controle por resultados, competição 
administrada) e canais de accountability ; 
c) uma dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando 
passar da desconfiança generalizada que pesa sobre os 
administradores públicos a um grau de confiança, ainda que 
limitado, combinado com maior compromisso com resultados; 
aqui, a estratégia foi a da capacitação massiva e permanente de 
gerentes e servidores públicos (Bresser Pereira & Pacheco, 
2005, p. 8). 

Este plano de reforma entretanto acabou por se destacar pelos projetos adicionais, 

dado que no “plano da implementação, porém, o avanço foi modesto” (Bresser Pereira & 

Pacheco, 2005, p. 8). Dentre os adicionais destacam-se os indicadores de desempenho, 

qualidade e participação, a nova política de recursos humanos, a valorização do servidor 

para a cidadania, a revisão da legislação infraconstitucional e, especialmente, a Rede do 

Governo, o Projeto Cidadão e os sistemas de gestão pública (Controle e Informações 

Gerenciais). Em outras palavras, o plano produziu impactos relevantes pelo conjunto de 

ideias e ações que se desenvolveram a partir dele e não apenas pelas razões declaradas. 

O projeto Rede do Governo visava ao “provimento de uma moderna rede de 

comunicação de dados interligando de forma segura e ágil a administração pública, 

permitindo assim um compartilhamento adequado das informações” contidas em diversos 

bancos de dados do Estado, bem como um serviço de comunicação baseado em correios, 

formulários, agenda e “listas de discussão”, todos a partir de meios eletrônicos (Câmara 

da Reforma do Estado, 1995, p. 10). 

Inicialmente previa-se utilizar a infraestrutura de comunicação de dados 

disponível em Brasília (REMAV - Rede Metropolitana de Alta Velocidade, RENPAC - 

Rede de Pacotes, etc.) para oferecer a maior quantidade possível de informação e assim 

melhorar a transparência e a eficiência do Estado. Contudo, ainda não existia tecnologia 

disponível no país. 

Também ocorre o lançamento do “Projeto Cidadão” pelo Governo Federal (Brasil, 

2014) em 1995, para melhorar as relações entre os órgãos da Administração Pública e os 

cidadãos. Este projeto previa desburocratizar as relações entre o Estado e os cidadãos. 

Segundo Capella (2010), além do carácter desburocratizante, este também previa a 

criação de sistemas de recebimento de reclamações e sugestões por meio de telefone 

(sistema 0800), fax e e-mail. 
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Este projeto tinha ainda por objetivo a implementação de sistema de acesso e 

informação sobre os serviços públicos, assim como a implantação de controles de 

qualidade sobre os serviços prestados. Para determinar a qualidade do serviço foram 

criados meios de controle, que incluíam o uso de indicadores de desempenho que 

consideravam, por exemplo, o tempo para o cidadão ser atendido.  

Outro objetivo adicional existente no Plano Diretor abordava os sistemas 

administrativos voltados para controle e informações gerenciais da gestão pública. Isto é 

um tema convergente à implantação de sistemas de governo eletrônico. Neste plano, 

estavam previstas reformas que abrangiam as áreas de pessoal, serviços gerais, 

organização e modernização administrativa, informação e informática, planeamento e 

orçamento e controle interno.  

Aumentando a confiabilidade e diminuindo os custos destes 
sistemas, será́ possível torná-los acessíveis à sociedade, para 
que esta controle e julgue o desempenho da administração 
pública. Com isso, os sistemas também estarão articulados com 
os objetivos do Projeto Cidadão e da Rede de Governo, ao 
permitir que a disponibilização destas informações ocorra por 
vários meios (com ênfase (SIC) em sistemas de fácil acesso 
como a INTERNET) alimentados permanentemente pelos 
serviços e recursos da Rede do Governo (Câmara da Reforma 
do Estado, 1995, p. 67). 

Os objetivos destes sistemas incluíam a disponibilização das informações não 

privativas e o aumento da transparência do governo, possibilitando seu acompanhamento 

e avaliação.  

Assim, o Plano Diretor, que buscou uma reforma do Estado, acabou por envolver 

vários sistemas de informações, com graus variados de automação (ver Quadro 13). 
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Quadro 13: Sistemas do Governo Federal 
Sistema Função 
SISPLAN - Sistema de 
Informações Gerenciais de 
Planejamento 

Planejamento de ações do governo. 

Previdência Processamento do orçamento fiscal e da seguridade social. 
SIDOR - Sistema Integrado de 
Dados Orçamentários 

Responsável pela elaboração da proposta orçamentária do Governo Federal. O 
principal produto é o Projeto de Lei Orçamentária. 

SIAFI - Sistema Integrado de 
Administração Financeira do 
Governo Federal 

Sistema contábil desde 1987. Fornecedor de informações para o Controle 
Concomitante de Licitações e Contratos Administrativos (auditoria eletrônica 
de contratos)20 desde 1996 e de apoio à fiscalização21, do Tribunal de Contas 
da União desde 1997. 

SIASG - Sistema de 
Administração de Serviços 
Gerais 

Cadastro de fornecedores, preços. Catalogo de materiais e serviços desde 1995. 

SIORG - Sistema de 
Informações Organizacionais 
do Governo Federal 

Fornecimento de informações acerca da organização governamental e suas 
macros atribuições 

Novo SIORG 
Desde 2003, como parte do projeto de integração dos grandes sistemas passa a 
ser o fornecedor de dados oficiais, ou seja, alimentar o Diário Oficial e não o 
contrário. 

SIAPE - Sistema Integrado de 
Administração de Recursos 
Humanos 

Folha de pagamento e dados cadastrais dos servidores civis federais, desde 
1994, recebe seu modulo gerencial em 1996, com a solução Data 
Warehousing.  

SIAPEnet 
Versão de divulgação do SIAPE. disponibiliza informações para os servidores 
públicos federais. 

 

Ainda em 1995, o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) 

apresenta o programa de envio de informações Receitanet, “a mais moderna tecnologia a 

serviço do contribuinte brasileiro nas suas relações com a Receita Federal” (Serviço 

Federal de Processamento de Dados, 2002, p. 26). Ainda segundo este artigo, “poucos 

países dominam, como o Brasil, tecnologia que permite ao cidadão declarar e pagar 

impostos sem sair de casa, com segurança e privacidade” (p. 26). 

Já em 1996, a Secretaria de Receita Federal, com o auxílio do SERPRO, inaugura 

seu sítio na Internet: www.receita.fazenda.gov.br. E em 1997 é desenvolvido o SIAFEM 

(Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios) e suas 

ferramentas auxiliares nas áreas de planeamento (Sisplan), gerenciamento (Siagem) e 

financeira (Siafe). 

Em 1998, inicia-se o Comprasnet (www.compras-net.gov.br), o Portal de 

Compras do governo, atualmente inserido dentro do sítio compras governamentais 

(www.comprasgovernamentais.gov.br) 

                                                
 

20 Portaria TCU nº 347. 
21 Portaria nº 31-Segecex, de 01/12/1997. 
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Paralelamente a estes acontecimentos do Governo Federal, ocorrem as ações 

estaduais e municipais, das quais se destacam as ocorridas no estado de São Paulo. Este 

veio a utilizar a Internet como ferramenta de relacionamento com o cidadão, desde 1995. 

A princípio, com ações isoladas de diferentes órgãos governamentais, dos quais se 

destacam as empresas públicas, que passaram a manter páginas on-line com informações 

(Agune & Carlos, 2005). 

Uma vez mais em 1995, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Economia e 

Planeamento deste estado iniciaram diversas iniciativas para a modernização “dos 

sistemas de planeamento, execução e controle da ação pública” (Machado N., 2002, p. 

158), um sistema integrado de administração financeira e orçamentária dos recursos do 

Estado de São Paulo, baseada em sistemas informáticos.  

Também em 1995 é lançada a página da Internet “Mídia Eletrônica – Negócios 

Públicos”, para divulgar os editais de licitações, contratos e concursos públicos. Esta 

página permaneceu online por nove anos e foi substituída pelo “e-negociospublicos” de 

acordo com o Decreto Nº 48.405, apenas em 6 de janeiro de 2004. 

 Das ações pioneiras, no campo intergovernamental (G2G), surge o Cadastro de 

Serviços Terceirizados (CST - 1995), um aplicativo lançado pelo governo de São Paulo 

e que agrega informações sobre serviços terceirizados pelo Estado.  

Dentre as informações, este aplicativo regista o órgão contratante e a empresa 

contratada, assim como o tipo de serviço, os preços unitários e o que foi pago 

mensalmente. Este sistema organiza sistemicamente os contratos por tipo de serviço, 

fornecedor e órgão, sendo considerado uma boa ferramenta de ajuda ao combate a 

corrupção e outras irregularidades, pois permitia comparar os preços e estabelecer valores 

de referência (Agune & Carlos, 2005).  

Uma iniciativa similar, lançada também em 1995, foi o Cadastro de Obras e Ações 

(COA – 1995), um sistema que regista todas as ações e obras governamentais e as agrupa 

por local, estágio de execução, tipo e órgão executor. Também ajudou a mitigar desvios 

e permitiu a criação de uma base de dados úteis para a avaliação de desempenho e custos 

(Agune & Carlos, 2005). 

Ainda no ano de 1995, surge o Sistema Estratégico de Informações (SEI), para 

interligar toda a cúpula do governo, permitindo o governador e seus assessores consultar, 

on-line e em tempo real, ações relacionadas a arrecadação, gastos, planeamento, obras e 

convénios.  
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Atualmente, esse sistema, cuja base está localizada na Casa Civil, evoluiu e 

incorporou diferentes programas. O modelo assemelha-se ao Portal Corporativo, 

instrumento que só em 1997-98 começaria a aparecer na literatura especializada, 

conforme explicado por Sanchez: 

O modelo paulista é pioneiro, anterior aos desenvolvimentos 
registados na literatura especializada, porque evoluiu 
intuitivamente, como resposta à necessidade de sistematizar as 
inúmeras informações que os novos sistemas começavam a 
tornar disponíveis (Sanchez, 2003, p. 21).  

O SEI (que possui mais de 60 aplicativos) funciona em rede intranet e seus braços 

informacionais estendem-se a quase toda a administração. O Portal permite melhor 

controle sobre gastos e que haja contínuo diagnóstico da execução do Plano de Governo, 

ou seja, facilita os procedimentos para cobrar resultados. 

Menos de um ano depois, em janeiro de 1996, surge o Sistema Informatizado de 

Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM/SP). Desenvolvido nos 

moldes do sistema utilizado pelo Governo Federal (SIAFI), o SIAFEM/SP é um sistema 

informacional que faz toda a execução orçamentária (referente ao controle de gastos) e 

financeira (gerencia os pagamentos) do Estado. É a partir deste que se desenvolve também 

a auditoria eletrônica pelo Tribunal de Contas do Estado.  

Contudo, o sistema foi elaborado sobre uma plataforma DOS, limitada e pouco 

interativa, de forma que, em 1998, surge o Sistema de Informações Gerenciais de 

Execução Orçamentária (SIGEO), um sistema que extrai informações do SIAFEM/SP e 

as converte para uma linguagem mais amigável, em ambiente Windows. 

Segundo o Governo do Estado de São Paulo (Fazesp, 2011, p. 8), a tecnologia 

usada para suportar o SIGEO é a do data warehouse, ou seja, “armazém de dados”, que 

permite gerar e customizar as consultas de acordo com as necessidades dos usuários. A 

ferramenta (software) utilizada é o Discoverer, formatada no padrão Windows. O SIGEO 

permite ao administrador público e a toda a comunidade o acesso a uma macro-visão da 

execução orçamentária e financeira do Estado. 

Ainda no mesmo ano, o governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de 

controlar a priori e inibir poderes e gastos acima de certos limites, cria a Manifestação 

Prévia, por meio do Decreto Estadual nº 41.165 de 20/09/96.  

Fica assim estabelecido que todas as despesas com convênios, contratos de 

serviços, de obras e compras, licitadas ou não, cujo valor seja igual ou superior a 

R$ 150.000,00, no âmbito da administração direta, autarquias, fundações e empresas do 
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Estado, estariam obrigadas a solicitar uma manifestação prévia do Secretário de 

Economia e Planeamento para atestar a disponibilidade orçamentária e do Secretário da 

Fazenda atestando a disponibilidade financeira. Destaca-se a “impessoalidade”, uma vez 

que as autorizações são solicitadas eletronicamente e o documento final é impresso pelo 

solicitante com as assinaturas eletrônicas dos secretários das secretarias supracitadas.  

Rapidamente as ações evoluíram e ultrapassaram a fase de presença, e, em 1997, 

inicia-se a construção do que Layne e Lee (2001) classificou como fase de interação. 

Neste momento surgem alguns endereços eletrônicos para que os cidadãos viessem a 

fazer reclamações, curiosamente, antes mesmo da criação das ouvidorias, que começaram 

a surgir, no Estado, apenas a partir de 1999.  

Além disto, a administração pública inicia ações mais interativas e passa a oferecer 

serviços relacionados à tributação e à regularização de empresas, nomeadamente no sítio 

eletrônico da Secretaria da Fazenda.  

Surge ainda o sistema de tributação simplificada SIMPLES, em 1996, criado por 

meio de medida provisória que foi convertida no mesmo ano na Lei nº 9.317/1996. De 

modo análogo, alguns estados seguem o padrão de simplificação de arrecadação adotado 

pelo Governo Federal do Brasil e esta época acaba marcada por iniciativas estaduais e 

municipais distintas, com o mesmo objetivo de simplificar a arrecadação nas micro e 

médias empresas. 

Além destas ações, o estado de São Paulo foi pioneiro em outros dois projetos, o 

sistema Lotus-Notes (da IBM) e o Poupatempo, que foram gradativamente adotados pelo 

restante do país (Sanchez, 2003). O primeiro é uma ferramenta de colaboração que 

viabiliza a troca segura e ágil de elementos informativos fundamentais para o processo 

político de tomada de decisões. O Poupatempo é uma nova forma de interação com a 

sociedade (G2C), que teve sua primeira unidade inaugurada em 20 de outubro de 1997 e 

atualmente concentra centenas de tipos de serviços públicos, de diversos órgãos, 

centralizados em um único local. 

O desenvolvimento do Portal Cidadão.SP, favoreceu a criação 
de padrões inéditos na área pública, que visam à migração dos 
serviços presenciais para eletrônicos, através da internalização 
de boas práticas nacionais e internacionais, da adaptação de 
métodos e técnicas disponíveis na bibliografia de design para 
web e da análise de uso, pelo cidadão, principal cliente do 
Estado e foco do presente trabalho. Desse desenvolvimento 
surgiu uma nova discussão na gestão pública de tecnologia de 
informação: a necessidade de reconstrução dos serviços em 
função da versão eletrônica.  
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Considera-se um conceito inovador, possível de exploração 
para além desta dissertação, porém resultante da última etapa 
de conclusão, através do qual se perceberá que o agrupamento 
de serviços por Eventos da Vida, não apenas incorpora os 
serviços. Estabelece, sim, novo relacionamento entre eles, 
independente de serem prestados por diferentes órgãos, uma 
vez que se encontram focados na solução completa de 
determinada situação ou evento vivido pelo cidadão. 
Implementados, digitalmente, permitem conexão lógica, 
pertinente e possível, apesar da fragmentação administrativa 
existente no modelo presencial. (Gregório Filho, 2006, p. 7) 

Em 1998, cria-se um sistema complementar de compras, para classificar os 

produtos e os respectivos preços pagos, estabelecendo “valores de referência” para 

compras posteriores. Surge então o Sistema Integrado de Informações Físico Financeiras 

(SIAFÍSICO), que extrai do SIAFEM/SP informações sobre todos os produtos e impede 

que o governo pague preços superiores aos pagos por produtos idênticos. O SIAFÍSICO 

também possibilitou a criação de um Portal de Compras.  

Este conjunto de iniciativas está sintetizado no quadro 14, que apresenta o ano de 

lançamento da iniciativa, o nome ou projeto a qual está vinculado, qual o tipo de governo 

(Federal, Estadual ou Municipal) e o principal tipo de interação afetada (do Estado para 

o cidadão – G2C, para os fornecedores - G2B, ou para outro níveis de governo – G2G). 

 

Quadro 14: Exemplos das iniciativas do primeiro momento 

*CST (Cadastro de Serviços Terceirizados), COA (Cadastro de Obras e Ações). 

 

No que tange ao relacionamento entre o Estado e a Contabilidade, como pode ser 

percebido pelo exposto até então, este foi um período de assimetria de poderes. Segundo 

o texto de Parada Filho para o XV Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em 

outubro de 1996, este foi um período marcado pela não uniformização das regras e 

procedimentos.  

Ano Projeto Esfera Estágio/ 
Interação 

1995 Rede do Governo Federal G2G 
1995 Projeto Cidadão Federal G2C 
1995 Sistemas de Gestão Pública Federal G2G 
1995  Cadastro de Serviços e obras CST e COA* Estadual G2B 
1995 Receitanet Federal G2C / G2B 
1995 SEI (Sistema Eletrônico de Informações) Estadual G2G 
1995 SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira) Federal G2G 
1995 SIAFEM (Sist. Integrado Administração Financeira de Estados e Municípios) Estadual G2G 
1995 SISORG (Sistema de Cadastro de Organizações) Estadual G2G 
1996 Manifestação prévia  Federal G2G 
1997 Poupatempo Estadual G2C 
1998 SIAFISICO Estadual G2G 
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...a uniformização dos procedimentos para contabilização e 
apresentação das demonstrações contábeis no Brasil, que sofria 
da falta de transparência em parte pela existência de vários 
órgãos com atribuições legais de estabelecer normas e 
procedimentos contábeis, entre eles se destacando: o Banco 
Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a 
Secretaria da Receita Federal, o Poder Legislativo e o Conselho 
Federal de Contabilidade (Parada Filho, 1996, p. sn). 
 

Para este autor, o Conselho Federal de Contabilidade aparece em último lugar, 

justamente porque é nessa ordem que se apresentava a expedição de normas contábeis no 

Brasil (inversamente ao dever de opinar sobre a matéria). Salienta ainda que este período 

foi marcado por diversas incongruências e aponta que parte da razão desta dificuldade em 

uniformizar advinha da estrutura responsável por emitir e editar normas contabilísticas, 

que era composta por diversas instituições, por vezes distantes da Contabilidade. 

Assim acontece porque a Lei 6.385/1976 atribuiu à CVM a 
prerrogativa de editar normas contábeis para as sociedades de 
capital aberto e para o mercado distribuidor sob sua 
fiscalização, além das normas constantes na Lei 6.404/1976 
(“Lei das Sociedades por Ações”). 
Doze anos antes, a Lei 4.595/1964 já́ havia atribuído a mesma 
prerrogativa ao CMN - Conselho Monetário Nacional, 
relativamente as instituições do mercado financeiro e de 
capitais. O CMN, por sua vez, transferiu para o BACEN tal 
atribuição. 

Esta forma difusa de poder para a edição das regras tinha, para além destes órgãos, 

a Receita Federal, dotada de autoridade para determinar as regras para a cobrança de 

alguns impostos. Isto tinha impacto direto na contabilidade, pois o Regulamento do 

Imposto de Renda tinha força de um decreto.  

 

5.2 Segundo Momento – de 2000 a 2007 

 

Conforme exposto, o programa brasileiro de governo eletrônico inicia-se com as 

ações do Grupo de Trabalho em Tecnologia da Informação (GTTI), instituído pela 

Portaria da Casa Civil nº 23 de 12 de maio de 2000, segundo o sítio oficial. Este é um 

início que se orienta por ações políticas, pois aponta que o início se dá pela criação do 

GTTI. Este grupo foi uma ação do Governo Federal para a promoção de um conjunto de 

necessidades e ações dentro do programa Sociedade da Informação, coordenado pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia. O GTTI incorporou um conjunto de ações para: 
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Impulsionarmos a Sociedade da Informação no Brasil em todos 
os seus aspectos: ampliação do acesso, meios de conectividade, 
formação de recursos humanos, incentivo à pesquisa e 
desenvolvimento, comércio eletrônico, desenvolvimento de 
novas aplicações. (Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000, p. 
v) 

Os resultados dos trabalhos do GTTI foram transferidos para o Livro Verde. Este 

livro, publicado em setembro de 2000, traz um bom detalhamento das ações desejadas 

para aqueles objetivos e naquele momento, pois trata-se de um documento elaborado para 

debater com a sociedade as questões da Sociedade do Conhecimento.  

Os trabalhos do GTTI concentraram esforços em três linhas: universalização de 

serviços, governo ao alcance de todos e infraestrutura avançada, de onde o foco na 

tecnologia se destacava. Este livro dedicou o capítulo 6 - Governo ao Alcance de Todos 

– às atribuições do Governo Eletrônico. 

Assim, apesar do foco ser a Sociedade da Informação (designação que tem sido 

substituída atualmente por Sociedade do Conhecimento), este grupo acaba por realmente 

sugerir um projeto de governo eletrônico de modo integrado e menos disperso.  

Em julho do mesmo ano, o GTTI propôs uma nova política de interação eletrônica 

do Governo com a sociedade. Dois meses depois, em setembro, apresentou o documento 

“Proposta de Política de Governo Eletrônico para o Poder Executivo Federal”. Logo em 

seguida, o Decreto de 18 de Outubro de 2000, criou o Comitê Executivo de Governo 

Eletrônico (CEGe), com o objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes, coordenar 

e articular as ações de implantação do Governo Eletrônico em três frentes fundamentais: 

junto ao cidadão, na melhoria da gestão interna e na integração com parceiros e 

fornecedores. 

As ações do programa de Governo Eletrônico (e-gov) 
priorizam o uso das tecnologias da informação e comunicação 
(TICs) para democratizar o acesso à informação, visando 
ampliar o debate e a participação popular na construção das 
políticas públicas, como também aprimorar a qualidade dos 
serviços e informações públicas prestadas. (Brasil, 2014, p. s/p) 

Ainda segundo este mesmo sítio, o programa brasileiro visava ofertar (mais e 

melhor) informações e serviços, com foco ainda nos processos tecnológicos.  

Criado com o intuito de ampliar a oferta e melhorar a qualidade 
das informações e dos serviços prestados por meios eletrônicos, 
independentemente da origem das demandas, o e-gov. 
brasileiro compreende a definição de padrões, a normatização, 
a articulação da integração de serviços eletrônicos, a 
disponibilização de boas práticas, a criação e construção de 



 130 
 

super-infraestrutura tecnológica entre outras questões. (Brasil, 
2014) 

No entanto, a velocidade e a direção do desenvolvimento continuavam a vir de 

diversas iniciativas de diferentes esferas do governo. Este foi um ano de diversas 

iniciativas paralelas e convergentes que tocaram em aspectos como segurança, integração 

e disseminação de tecnologias. Estas ações foram distribuídas em projetos de G2C, G2G 

e G2B.  

É exemplo de iniciativas do Governo Federal o Decreto nº 3.505, de 13 de junho 

de 2000, que institui a “Política de Segurança da Informação” nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal. Este decreto foi seguido por duas Medidas Provisórias, 

pois a Medida Provisória (MPv) nº 2.200-1, de 27 de julho de 2001 que institui a 

“Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”, acabou por ser reeditada pela 

MPv nº 2.200-2, em 24 de agosto do mesmo ano de 2001 com o objetivo de “garantir a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica” 

(...) “bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. 

Ocorreram também os programas de apoio aos órgãos públicos para o uso de 

tecnologias. Destacam-se o PNAFE (Programa Nacional de Apoio à Modernização 

Administrativa e Fiscal dos Estados Brasileiros) e o PMAT (Programa de Modernização 

da Administração Tributária), projetos que “aplicaram recursos em infraestrutura de TIC 

e em capacitação de servidores” para o uso de tecnologia (Cunha, 2010, p. 73). 

São exemplos de melhorias na integração entre Estado e contribuintes (G2C) no 

ano 2000 a Praça do Cidadão, criada e coordenada pelo governo do Distrito Federal e o 

Poupatempo, pelo governo do estado de São Paulo (que já se desenvolvia desde 1996). 

Esses serviços, segundo Diniz (2005, p. 5), trouxeram novos conceitos no atendimento 

ao cidadão, por meio da:  

a. Reunião dos serviços em um único local;  
b. Integração dos serviços e processos;  
c. Pessoal especializado no atendimento ao público; e  
d. Espaço físico adequado e confortável ao público.  

 Nos mesmos moldes, buscando oferecer maior comodidade aos cidadãos, no ano 

de 2000 ocorre uma grande melhoria na forma de cobrança do Imposto sobre Veículos 

Automotores (IPVA - 2000) do governo do estado de São Paulo. Com o novo sistema, 

este serviço passa ser realizado em modo virtual (on-line).  
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Desta maneira, os proprietários de veículos passaram a pagar pela internet ou por 

meio de qualquer agência bancária e receber a documentação em casa ou escritório, ou 

seja, deixa de ter a obrigatoriedade de comparecer presencialmente no órgão responsável 

ou de enviar um representante (despachante). Agune e Carlos (2005, p. 12) descrevem 

parte dos benefícios encontrados nesta melhoria: 

Para atingir essa condição, o processo de arrecadação foi todo 
ele revisto, de modo a eliminar tarefas de digitação, 
racionalizar o consumo de material de escritório e o pagamento 
de tarifas bancárias e liberar área física de trabalho. Este novo 
formato reduziu o custo de cada transação para licenciamento 
de R$ 21,38 para R$ 0,66. Com isso, o Estado de São Paulo 
passou a economizar, anualmente, algo em torno de R$ 442 
milhões. Mais ainda, eliminando a sonegação, o Estado 
aumentou a arrecadação do tributo em mais de 300% para um 
incremento da frota de apenas 30%.  

No que se refere ao relacionamento do Estado com as empresas (G2B), foram 

criados pelo Estado de São Paulo a Bolsa Eletrônica de Compras (BEC - 2000), o Portal 

de Compras paulista. Esse portal foi inaugurado em novembro de 2000 e consiste em um 

pregão feito pela Internet, para negociações automáticas de produtos entre órgãos do 

Estado (compradores) e empresas do setor privado (fornecedores). Este processo estava 

limitado a negociações cujo valor não ultrapassasse o valor de R$ 80 mil e o vencedor 

(fornecedor) seria quem oferecesse o menor preço.  

Também em 2000, foi inaugurado o Portal de Serviços do Governo do Estado de 

São Paulo, pelo qual se tem acesso a todos os serviços digitais prestados aos usuários por 

muitas repartições do governo (www.saopaulo.sp.gov.br).  

Em 2002 é inaugurado o Pregão eletrônico, que consiste em nova modalidade de 

licitação para a aquisição de bens e serviços comuns. Este sistema destaca-se pela 

ausência da presença física dos participantes (pregoeiro e licitantes), uma vez que toda 

interação é feita por meio de sistema eletrônico de comunicação pela Internet (Fonsêca, 

2006). Para este autor, a potencialização de agilidade aos processos licitatórios e a 

redução de custos veio a consolidar este sistema como a principal forma de contratação 

do Governo Federal. 

Ainda em 2002, o Boletim de Ocorrência Policial Eletrônico (BO-e) entra em 

operação. Este serviço permitiu ao usuário registar pela Internet queixas de vários tipos 

de ocorrências policiais: furto de veículos e de telefones celulares; perda de documentos; 

desaparecimento de pessoas e muitos outros. Em geral, são aceitas as ocorrências 

consideradas de menor potencial ofensivo, como perda ou roubo de documentos e objetos 
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pessoais ou de crimes como maus tratos contra animais, furtos simples, ofensas ou 

perturbações. 

À mesma época, o Governo Federal lança a Rede Governo 

(http://www.redegoverno.gov.br), projeto que teve como objetivo se transformar em um 

portal único de serviços e informações à sociedade. Este site encontra-se aparentemente 

desativado, conforme consulta em 02/05/2016, quando a página reencaminhou para o site 

www.servicos.gov.br/, que está substituindo-o, parcialmente. 

Este novo endereço eletrônico possui informações e links para os serviços do 

Governo Federal (exclusivamente), dos seguintes órgãos: Arquivo Nacional (AN), Banco 

Central do Brasil (BACEN), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 

Departamento de Polícia Federal (DPF), Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

(DPRF), Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), Ministério da Cultura (MinC), Ministério da Educação (MEC), Ministério da 

Fazenda (MF), Ministério da Justiça (MJ), Ministério da Saúde (MS), Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), Ministério do Planeamento, Orçamento e Gestão (MP), Ministério do 

Trabalho e Previdência Social (MTPS), Ministério do Turismo (MTur) e Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB)22. 

Com o objetivo de aumentar a transparência da gestão pública foi criado, em 

novembro de 2004, o Portal da Transparência do Governo Federal com informações sobre 

Transferências de Recursos, para estados, municípios, pessoas jurídicas, feitas ao exterior, 

ou diretamente a pessoas físicas.  

Trata-se de uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU), que permite 

ao cidadão acompanhar o uso do dinheiro público. Observe-se que a CGU havia sido 

criada em 28 de maio de 2003, por meio da Lei nº 10.683, e é uma agência anticorrupção 

que tem por objetivo a defesa do patrimônio público e o incremento da transparência da 

gestão, “por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, 

prevenção e combate à corrupção, e ouvidoria” (Brasil, Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União, 2018). 

                                                
 

22 Em outubro de 2018 haviam 1774 serviços disponibilizados no endereço www.servicos.gov.br.  
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Encontram-se também disponíveis no site da CGU informações de todos os 

recursos federais transferidos, gastos diretos do Governo Federal para a contratação de 

obras, serviços e compras governamentais, que podem ser vistas por órgão, por ação 

governamental ou por favorecidos (empresas privadas ou pessoas físicas). Também 

detalha as diárias pagas e os gastos feitos em cartões de pagamento do Governo Federal. 

São encontradas ainda as informações sobre: 

• Execução orçamentária e financeira; 
• Receitas previstas, lançadas e realizadas; 
• Convênios registados no SIAFI e no SICONV, desde 1º de janeiro de 1996; 
• Cargo, função e situação funcional dos Servidores e agentes públicos do Poder 

Executivo Federal; 
• Projetos e ações no âmbito do Poder Executivo Federal, que são divulgadas 

pelos órgãos em suas respectivas páginas eletrônicas – Rede de Transparência; 
• Participação e controle social; e 
• Páginas de transparência de estados e municípios (Brasil, Controladoria Geral 

da União, 2015). 

Finalmente, surge em 2005 dois programas voltados para a emissão de faturas 

eletrônicas. Um sob comando e orientação da prefeitura da capital do Estado de São Paulo 

e outro pelo governo deste mesmo estado. 

O projeto da Prefeitura de São Paulo, criado em 2005 e implantado em 2006, foi 

chamado de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e ficou conhecida como Nota 

Paulistana. Esta é voltada apenas para prestadores de serviços e foi concebida com o 

objetivo dos consumidores criarem o hábito de solicitar este documento fiscal. Como 

incentivo, o programa fornecia créditos para os cidadãos que geravam desconto de até 

50% sobre o imposto cobrado das construções e terrenos urbanos deste município 

(denominado IPTU – Imposto Predial, Territorial e Urbano).  

O Governo do Estado de São Paulo lançou, ainda em 2005, um projeto voltado 

para o controle e (obviamente) a cobrança do imposto sobre o comércio e circulação de 

mercadorias, um imposto de competência estadual. Este programa, chamado de Nota 

Fiscal Paulista (NFP), foi oficialmente executado a partir de 1 de outubro de 2007, 

instituído e suportado pela Lei 12.685/2007 e dos Decretos 52.096/2007 e 54.179/2009.  

Segundo Moraes (2013, p. 19), o programa NFP pode ser considerado uma 

“iniciativa pioneira desenvolvida no estado de São Paulo e que está aos poucos sendo 

replicada para o resto do país”. Ainda segundo este autor, o programa é “a iniciativa de 

informatização de controles fiscais de maior porte em número de recursos envolvidos, 

usuários cadastrados e acessos” (p. 20). 
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Este programa é uma ferramenta de integração do governo para as empresas (G2B) 

que veio estimular a modernização da gestão pública, sob a bandeira de “Estímulo à 

Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo”, criado a partir dos seguintes objetivos:  

a. Incentivar o consumidor de mercadorias, bens e serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal a exigir o documento fiscal hábil;  

b. Reduzir o comércio informal e de produtos ilegais e  
c. Combater a sonegação fiscal (São Paulo23, 2010). 

Observou-se que o Projeto Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é desenvolvido 

atualmente de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita 

Federal do Brasil. Esta integração foi possível a partir da assinatura do Protocolo ENAT 

03/2005, de 27/08/2005, que designou ao Encontro Nacional de Coordenadores e 

Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a responsabilidade pelo 

desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e. 

Cabe destacar que se trata de uma integração realizada por meio da cooperação 

entre Administrações Tributárias de diferentes esferas de governo e que este tema é 

relativamente sensível a divisão de poderes proposta pelos federalistas (Federalist 

papers).  

Esta possibilidade de ferir a autonomia de diferentes esferas de governo também 

é citada no sítio do SPED24 na internet. Neste sítio pode se encontrar o seguinte alerta: 

“A integração e a cooperação entre Administrações Tributárias têm sido muito debatidos 

em países federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possuem forte grau de 

descentralização fiscal.” (Brasil, 2007). 

Este conjunto de iniciativas citadas está sintetizada no Quadro 15, que apresenta a 

evolução cronológica das iniciativas desenvolvidas no programa de governo eletrônico 

brasileiro entre 2000 e 2007, nas diversas esferas de governo (municipais, estaduais e 

federal). 

  

                                                
 

23 http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br 
24 http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1328 
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Quadro 15: Exemplos das iniciativas do segundo momento 

 

Este quadro ajuda a corroborar a ideia de que as iniciativas de governo eletrônico 

foram surgindo em diversos de diferentes esferas do governo. A criação de um grupo 

técnico pode ser um marco político, mas não é necessariamente um marco amplo para a 

determinação do início da história das iniciativas de governo eletrônico do Brasil, em suas 

diferentes esferas de governo. 

Reitera-se aqui a importância da dependência política para as decisões e escolhas 

sobre os projetos de governo eletrônico, ao mesmo tempo que se faz necessário atenção 

aos riscos deste relacionamento. 

É possível observar a existência de um hiato entre 2001 e 2005 nas iniciativas do 

Governo Federal, que teve como parte de sua motivação a situação política à época, 

segundo Diniz, Barbosa, Junqueira e Prado (2009). 

Estes autores fizeram um bom retrato das opiniões e pontos de vista dos atores 

chaves neste processo neste período ao entrevistarem Pedro Parente, Solon Pinto e 

Patrícia Pessi, respectivamente Secretário da Casa Civil (governo FHC), Secretário do 

Comitê Executivo de Governo Eletrônico (governo FHC) e Diretora do Departamento de 

Governo Eletrônico (governo Lula). 

Ano Programa Governo 
Estágio/ 
Interação 

2000 Grupo de Trabalho em Tecnologia da Informação (GTTI)  Federal G2G 
2000 Proposta de Política de Governo Eletrônico para o Poder Executivo Federal Federal G2G 
2000 Comitê Executivo de Governo Eletrônico (CEGe) Federal G2G 
2000 Livro verde “Sociedade da Informação” Federal G2G 

2000 
PNAFE (Programa Nacional de Apoio à Modernização Administração e 
Fiscal dos Estados Brasileiros) 

Federal G2G 

2000 PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária) Federal G2G 
2000 Praça do Cidadão no Distrito Federal Federal G2C 
2000 Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA – 2000) Estadual G2C 
2000 Bolsa Eletrônica de Compras (BEC)  Estadual G2B 
2000 Portal de Serviços do Governo do Estado Estadual G2C 
2002 Pregão eletrônico Estadual G2B 
2002 Boletim de Ocorrência Eletrônico Estadual G2C 
2002 Rede Governo Federal G2C 
2003 Criação da CGU Federal G2G 
2004 Portal da Transparência Federal G2C 
2005 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) Municipal G2B 
2005 Nota Fiscal Paulista (NFP)  Estadual G2B 
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Devido a uma crise hídrica e a aproximação de eleições, o foco das iniciativas 

federais acabam por priorizar outras iniciativas (ver Diniz et al., 200925). A Figura 12 

ajuda a expor a situação política neste período. 

Figura 12: Perspetiva da história do governo eletrônico no Brasil 

 

 

Fonte: Diniz et al. (2009, p. 49) 

 

Ainda segundo Diniz et al. (2009), a influência dos números obtidos nas pesquisas 

prévias de intenção de votos levou à percepção de que o governo detinha poucas chances 

de empossar um candidato de situação nas eleições, fazendo com que o então presidente 

destinasse seus melhores esforços para a solução energética e especialmente para uma 

transição sem choques. 

Assim, a “prioridade governamental vinculou-se à entrega de um governo com 

estabilidade macroeconômica” e a equipe reduziu esforços em planejamentos de longo 

prazo (Diniz et al., 2009, p. 42). Esta percepção se sustentou na entrevista dada pelo 

Ministro da Casa Civil, à época, o senhor Pedro Parente, que deu a seguinte declaração: 

Com o apagão, eu fui obrigado a assumir a coordenação da 
Câmara de Gestão da Crise de Energia e aquilo me tomou muito 
tempo. Óbvio que aquilo era um elemento de força maior, eu 
tinha que tocar aquilo, o presidente me encarregou daquilo. E 
eu, a partir dali, não tive condição de dar ao processo a 
supervisão que vinha dando. De fato aconteceu, embora no meu 

                                                
 

25 Estes autores destacam o período de 2001 a 2003 como de transição entre os governos FHC e 
Lula. Destacam ainda que este momento foi precedido por uma forte crise energética chamada de “apagão” 
devido a secas intensas. 
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modo de ver, não tenha havido retrocesso, só́ não prosseguiu 
com a mesma velocidade (Diniz, et al., 2009, pp. 41-42). 

Essa mesma percepção foi capturada nas declarações da sucessora de Pedro 

Parente. Também entrevistada por Diniz et al. (2009), a sra. Patrícia Pessi afirmou que o 

ano de 2003 foi um ano de poucas ações: 

Quando cheguei na secretaria (novembro de 2003) para essa 
área, também tinha uma descontinuidade de pessoas né... e 
como era uma direção de programas, a maioria dos 
funcionários ou eram de terceiros ou eram funcionários que não 
permaneceram, então não havia mais ninguém da gestão 
anterior.(Patrícia Pessi, 2006 para Diniz, et al., 2009, p. 43). 

A Ministra Patrícia Pessi ainda aponta que a dificuldade em implantar novos 

projetos em ações coordenadas foi o arranjo político e de poderes, “a falta de poder de 

articulação da SLTI junto aos demais ministérios” e a “falta de legitimidade dentro do 

próprio governo, que não reconhece a SLTI como um órgão centralizador das ações de e-

gov.” (Patrícia Pessi, 2006 em entrevista para Diniz et a., 2009, p. 44).  

Pode-se afirmar que a estrutura dos poderes existente reduziu a capacidade 

produtiva, dado a baixa coordenação das ações ministeriais (Diniz et al., 2009, p. 43).  

Obviamente que ocorreu neste período o desenvolvimento de diversas ações, 

como o portal da transparência, mas visivelmente a velocidade foi reduzida, mas não 

estagnada. 

Destaca-se que neste período ocorreram algumas iniciativas que foram 

consideradas estruturais e essenciais para uma mudança da administração pública. 

Destaca-se, em primeiro lugar, a criação da Secretaria da Receita Previdenciária, 

realizada através da Medida Provisória nº 222, de 4 de outubro de 2004, que foi convertida 

na Lei no 11.098, de 13 de janeiro de 2005. Esta mudança que transformou a previdência 

em secretaria acaba por criar uma sobreposição de estruturas administrativas, no que toca 

a fiscalização e a arrecadação de tributos federais, entre esta nova secretaria e a Receita 

Federal do Brasil.  

Isso acabou por gerar a duplicação de esforços e controles, criou ônus adicionais 

à administração pública e potencialmente poderia ser interpretada como descumprimento 

ao princípio da eficiência. Frente a isto, foi proposta a Emenda Interministerial nº 

094/2005, cujos objetivos declarados eram: 
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A unificação das atividades de administração tributária e 
aduaneira da União, visando a utilização racional e otimizada 
dos recursos materiais e humanos. Esta iniciativa possibilitará 
a redução de custos operacionais, a simplificação de processos, 
a integração dos sistemas de atendimento, controle e de 
tecnologia da informação, bem como a adoção de outras 
medidas de eficiência administrativa, de modo a incrementar a 
arrecadação dos tributos e contribuições, sem o aumento da 
carga tributária. Ademais, também representará simplificação 
das obrigações tributárias dos cidadãos, interação das pessoas 
jurídicas com uma única representação do Fisco Federal e 
melhoria no atendimento ao contribuinte, possibilitando 
solução imediata e conclusiva das suas questões tributárias, 
economia de tempo e redução de custos. E.M. Interministerial 
nº 094 - MF/MPS/MPOG/AGU 2005. 

Esta emenda foi convertida na Medida Provisória nº 258, de 21 de julho de 2005 

dentro daquilo que foi chamado de “choque de gestão” dado pelo Governo Lula e pode 

ser caracterizada como uma mudança estrutural do Estado que ocorre devido ao progresso 

dos meios de transmissão e tratamento de informações. 

Um outro exemplo de transformação da estrutura da administração pública é a 

criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Este comitê foi criado por meio 

de uma resolução emitida pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade, (resolução 

CFC nº 1.055, de 7 de outubro de 2005) com as seguintes atribuições: 

Art. 4º - É atribuição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
- (CPC) estudar, pesquisar, discutir, elaborar e deliberar sobre 
o conteúdo e a redação de Pronunciamentos Técnicos. 
§ 1º - O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - (CPC) poderá 
emitir Orientações e Interpretações, além dos Pronunciamentos 
Técnicos, sendo que todos poderão ser consubstanciados em 
Norma Brasileira de Contabilidade pelo CFC e em atos 
normativos pelos órgãos reguladores brasileiros, visando 
dirimir dúvidas quanto à implementação desses 
Pronunciamentos Técnicos. 

Observe que passa a existir um comitê que assume a responsabilidade de criar 

pronunciamentos a respeito da aplicação contábil. Este comitê é formado, conforme o 

artigo 2º desta mesma resolução CFC, por um conjunto de instituições ligadas 

diretamente a Contabilidade, que são: 

Art. 2º - O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - (CPC) será 
composto pelas seguintes entidades:  
a - ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias 
Abertas;  
b - APIMEC NACIONAL - Associação dos Analistas e 
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais;  
c - BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros; (2)  
d - CFC - Conselho Federal de Contabilidade;  
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e - IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil;  
f - FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras. 

Dentre as suas obrigações encontra-se a de estabelecer um processo de consulta 

pública, objeto de especial atenção de algumas entidades e livre para que qualquer pessoa 

possa se manifestar, conforme artigo 6º apresentado abaixo: 

Art. 6º - O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - (CPC) 
deverá submeter à audiência pública as minutas dos 
Pronunciamentos Técnicos. 
Parágrafo único. No processo de audiência, o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - (CPC) consultará outras 
entidades e/ou instituições, como: Secretaria da Receita Federal, 
agências reguladoras, associações ou institutos profissionais, 
associações ou federações representativas da indústria, do 
comércio, da agricultura, do setor financeiro, da área de 
serviços, de investidores, instituições de ensino e/ou de 
pesquisa de Contabilidade e outras que tenham interesse direto 
nas questões definidas nos objetivos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - (CPC), devendo, para cada uma 
delas, haver uma correspondência direta ou individualizada. 
 

A criação desse comitê fez parte de uma série de medidas que antecederam o 

processo de convergência às normas internacionais e que permitiram unir entidades 

representativas do mercado, da ciência e da profissão. Aparentemente, a criação do CPC 

já demonstrava que o discurso estava sendo homogeneizado. Esta afirmação se ancora 

em notas uníssonas divulgadas à época, onde destaca-se a seguinte notícia, veiculada nas 

notas a imprensa no site do Banco Central do Brasil sobre o papel da Contabilidade: 

A Contabilidade é a principal linguagem de comunicação dos 
agentes econômicos para a avaliação de investimentos ou do 
risco de suas transações. Entretanto, o uso de práticas contábeis 
distintas tem trazido dificuldades para a compreensão e para a 
comparabilidade das informações de natureza econômico-
financeira no ambiente internacional. Esse fato tem reforçado a 
busca pela harmonização de normas contábeis em entidades 
que, como o Banco Central do Brasil, têm interesse em que suas 
demonstrações contábeis sejam adequadamente avaliadas 
também no exterior (Banco Central do Brasil, 2005). 

Assim, esta pode ser considerada como de readaptação do Estado e de reequilíbrio 

entre agentes do governo (inclui-se o órgão fiscalizador, o Banco Central, etc.), agentes 

de mercado e da Contabilidade (academia e prática) e preparou as condições para que se 

iniciasse o terceiro momento. 
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5.3 Terceiro Momento - de 2007 a 2015 

 

O terceiro momento pode ser caraterizado pela consolidação da digitalização do 

Estado, da automatização dos processos e, consequentemente, pela criação de novos 

fluxos informacionais. É neste momento que o Estado operacionaliza o processo de 

controle e guarda de todas as informações financeiras, capturando-as, muitas vezes, 

diretamente e por diversos meios.  

Este último momento caracteriza-se como o da implantação dos grandes projetos 

que vinham sendo desenvolvidos. Ocorre nesta época a concretização de diversas 

iniciativas interdependentes que juntas abrem uma nova fase para a prática contábil.  

São marcas deste momento o processo de convergência ao IFRS e a promulgação 

da 11.638/2007, assim como diversas alterações na educação contábil, que inclui o 

retorno do exame de suficiência. Para além destas mudanças que atingiram diretamente a 

Contabilidade, ainda em 2007 ocorre a promulgação da lei que cria o SPED e de um 

conjunto de iniciativas para reestruturar o Estado para a nova forma de administrar a 

informação. 

Surge uma prática contábil empresarial apoiada nos pronunciamentos do Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis e reguladas por meio das Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC). 

Apesar de serem todos fatos de algum modo correlacionados e de terem ocorrido 

dentro de um mesmo curto espaço de tempo, apenas para facilitar a compreensão de cada 

uma destas iniciativas, optou-se por detalhar cada uma de modo individualizado, 

iniciando-se pela adoção das normas internacionais. 

 

5.3.1 O processo de harmonização e a lei 11.638/2007 

 

Também chamada de convergência ao padrão internacional, este processo tem sua 

oficialização marcada pela Lei 11.638/2007, que estava em processo de análise desde o 

ano 2000, sob o título de Projeto de Lei 3741/00. Esta lei, promulgada pela presidência 

no último dia útil de 2007 entrou em vigor quase imediatamente (em 2008). 

A Lei 11.638/2007 teve como desdobramento a Medida Provisória MP 449/08, 

que foi transformada na Lei 11941/09. Este conjunto de alterações legais foi responsável 
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por significativas mudanças estruturais na prática e na forma de se pensar a Contabilidade 

no Brasil. 

Dentre as muitas mudanças na prática, inclui-se o fim da obrigatoriedade da 

publicação da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) e a 

obrigatoriedade da apresentação da demonstração dos fluxos de caixa e, se companhia 

aberta, da demonstração do valor adicionado. No balanço patrimonial as subdivisões do 

ativo recebem novos nomes e surge a figura dos ativos intangíveis, dentro do novo grupo 

“Ativo Não Circulante”.  

Dentre as mudanças na racionalidade contábil, torna-se passível de mensuração as 

contas de Marcas e Patentes, Concessões, Direitos Autorais e não Autorais. Surge a figura 

do Ágio Pago por Expectativa de Rentabilidade Futura (goodwills), é extinta a anomalia 

brasileira chamada de ativo diferido e fica proibida a reavaliação de ativos. Entretanto, 

mais do que mudanças nas técnicas, esta regra impõe a implantação de uma nova 

mentalidade voltada para a transparência sobre a real natureza dos fatos.  

Exemplo disto é que com a extinção da reavaliação de ativos surge a figura do 

impairment e a nova forma de se fazer depreciação. O impairment, ou teste de imparidade, 

tem seu significado mais próximo relacionado à deterioração dos ativos imobilizados.  

Segundo a nova legislação, a depreciação deve considerar a vida útil econômica 

estimada dos bens, depois destes bens terem sido atualizados a valor presente conforme 

o CPC 2726 e instrução CVM 583/0927. Esta nova norma objetiva revelar o real valor do 

ativo imobilizado. Assim, surgem duas depreciações, a societária e a tributária, que 

continua a utilizar tabelas. 

Atente que anteriormente a legislação contábil referia-se à quota de depreciação 

registrável e que atualmente a legislação determina a quota de depreciação dedutível, ou 

seja, o Estado procura não mais intervir no processo contábil, ainda que mantenha o poder 

de estabelecer regras de dedutibilidade da despesa tributária. 

Obviamente estas mudanças exigiram dos contabilistas formação complementar 

para as acompanhar e do governo um período de transição, que ficou conhecido como 

RTT (Regime Tributário de Transição), um regime temporário para aprendizagem e 

aplicação dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis. 

                                                
 

26 Pronunciamento contábil dado pelo Comité de Pronunciamentos Contábeis, nº 27. 
27 Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
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O RTT surgiu pela Lei nº 11.941/2009, com o objetivo de evitar que as diferenças 

contábeis decorrentes das técnicas utilizadas pela escrituração societária produzissem 

efeitos sob os resultados apurados para fins fiscais.  

Este regime foi extinto por meio da Lei 12.973/2014, com efeitos a partir de 

janeiro 2015. Esta extinção foi possível uma vez que os sistemas já estão preparados para 

o novo fluxo informacional. A partir de 2015 as diferenças são demonstradas através da 

ECF- escrituração contábil fiscal e o Sped Contábil, onde o fisco consegue observar o 

padrão contábil utilizado pela empresa e a forma de cálculo utilizado para o IRPJ e CSLL 

através do bloco e-LALUR (livro virtual de apuração do Lucro Real) e do e-LACS (livro 

virtual de apuração da Contribuição Social), dentro da escrituração ECF (Escrituração 

Contábil Fiscal). 

Uma outra mudança que ocorre dentro deste terceiro momento e que não poderia 

deixar de ser citada é dada pela Portaria MF nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe 

sobre as diretrizes a serem observadas no setor público (pelos entes públicos) quanto aos 

procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma 

a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público (IPSAS).  

Esta conversão as normas IPSAS pode sinalizar uma mudança de comportamento 

do Estado. Isto pode ser interpretado a partir das considerações encontradas na portaria 

promulgada, que dentre outras coisas, expõe: 

A importância de que os entes públicos disponibilizem 
informações contábeis transparentes e comparáveis, que sejam 
compreendidas por analistas financeiros, investidores, 
auditores, contabilistas e demais usuários, independentemente 
de sua origem e localização; 
A adoção de boas práticas contábeis fortalece a credibilidade 
da informação, facilita o acompanhamento e a comparação da 
situação econômico-financeira e do desempenho dos entes 
públicos, possibilita a economicidade e eficiência na alocação 
de recursos (Portaria nº 184, de 25 de agosto de 2008). 

Assim, para mais de uma simples alteração na legislação fiscal, este momento, tal 

como em 1922, mostra-se como um período de transformações amplas, que abrangem 

inclusive a percepção da Contabilidade entre os agentes. 
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5.3.2 Educação contábil 

 

É nesta época que, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), passa a ser oferecido cursos de Ciências Contábeis 

on-line (a partir de 2006). Ainda segundo este instituto, em 2014 o Brasil passa a ter mais 

alunos matriculados em cursos privados on-line do que em instituições públicas (INEP, 

2015).  

Esta mudança de paradigma educacional ou ao menos essa alteração de plataforma 

de ensino, aliada ao crescimento de vagas em cursos de Contabilidade reaquece a 

discussão sobre o exame de suficiência, um exame que avalia os conhecimentos dos 

formandos e a sua possível aptidão para a entrada no mercado de trabalho. Um sinal claro 

da compreensão da responsabilidade profissional. 

Como já discutido anteriormente, o CFC já havia tentado implantar este exame, 

mas este estava suspenso desde 2004 por falta de atribuições legais deste conselho para a 

sua imposição. Desde então, se buscava aprovar legislação que permitisse voltar a exigi-

lo como condição para obtenção do registro no conselho.  

Entretanto, o caminho para o CFC retornar esta exigência profissional teria de 

contornar o Ministério da Educação e Cultura (MEC), que alegava não ser competência 

do CFC “questionar o diploma expedido e registrado nem a carga horária dos cursos – 

essa competência é privativa dos órgãos próprios do sistema educacional” (Parecer 

CNE/CEB 20/2002 – homologado).  

Para o MEC, a responsabilidade do CFC “é verificar se o profissional que busca o 

registro profissional possui o correspondente diploma devidamente registrado, expedido 

por instituições autorizadas e com o curso reconhecido” (de Castro, 2017, p. 41).  

Finalmente, depois de 6 anos de suspenso, por meio da lei federal 12.249/10 o 

exame volta a ser exigido. Dentre as razões para tornar este retorno possível, alguns 

autores reforçam a ideia de ter ocorrido uma maior aproximação entre o Estado e a 

Contabilidade. Esta aproximação pode ser observada inclusive pela participação 

presidencial no 18° Congresso Brasileiro de Contabilidade. 

A grande mudança veio em agosto de 2008, quando o 
Presidente do Brasil participou do 18º Congresso Brasileiro de 
Contabilidade (CFC, 2008). Comparando com 2005, é evidente 
que o CFC se tornou mais engajado com o Governo. É 
interessante lembrar que antes desse evento, em 2008, a última 
e única vez que um chefe de estado brasileiro compareceu a um 



 144 
 

evento organizado pelos profissionais da Contabilidade 
brasileiros foi em 1945 (de Castro, 2017, p. 42)  

Segundo de Castro (2017), até o final do século XX, o CFC não era considerado 

uma instituição muito próxima do Governo. Independente da veracidade deste ponto de 

vista, o fato é que o conselho passou a ter, de modo direto, influência no currículo. Com 

tal exigência, as universidades e faculdades se adaptam à prova, uma vez que todos alunos 

são obrigados a passar pelo exame de suficiência.  

Observe que a partir da volta deste exame, o CFC passou a concentrar dados sobre 

todos os cursos da área. Dentre as informações estão o número de alunos por instituição 

e as notas de cada um nos testes, inclusive, por campo do conhecimento. Esta mudança 

institucional aumentou a responsabilidade deste conselho, que tem respondido com 

algumas ações de promoção da qualidade do ensino, inclusive com apoio financeiro. 

 

5.3.3 O Sistema Público de Escrituração Digital - SPED 

 

Como apontado, o ano de 2007 foi o ano da implantação da escrituração digital. 

Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED) unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento 

e autenticação de livros e documentos integrantes da escrituração comercial e fiscal. Este 

integra informações que são requeridas pelo Governo Federal, pelos Estados e as 

instituições autorizadas que passam a acender diretamente ao sistema, obtendo as 

informações desejadas (Brasil, 2007).  

Contudo, o sistema instituído em 2007 entrou em vigor em caráter de teste em 

2008 e atingiu a maior parte das empresas tributadas pelo lucro real no ano seguinte. 

Apesar de já ter mais de dez anos desde a implantação, este ainda não está concluído. 

Desde a criação, foram necessárias diversas modificações e adaptações, tanto no sistema 

quanto na legislação e existe indícios de que muitas outras ainda possam vir.  

O SPED pode ser considerado como a personificação da informatização na relação 

entre o fisco e os contribuintes, dado que este torna-se o principal meio pelo qual o 

governo unifica a recepção, a validação, o armazenamento e a autenticação de livros e 

documentos integrantes das escriturações contábil e fiscal das Pessoas Jurídicas.  

Todo este processo passa a ser automatizado, por meio de um fluxo 

computadorizado de informações. 
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Na mesma linha das ações constantes do PAC que se destinam 
a remover obstáculos administrativos e burocráticos ao 
crescimento econômico, pretende-se que o SPED possa 
proporcionar melhor ambiente de negócios para o País e a 
redução do Custo Brasil, promovendo a modernização dos 
processos de interação entre a administração pública e as 
empresas em geral, ao contrário do pragmatismo pela busca de 
resultados, muito comum nos projetos que têm como finalidade 
apenas o incremento da arrecada (Brasil, 2007, p. Conheça o 
SPED; Baines, Wilson, & Walsh, 2010) 

Este projeto estava a ser desenvolvido pelo Serpro desde a promulgação da Lei 

9989/00 (Plano Plurianual), dentro do programa de modernização das administrações 

tributárias e aduaneiras. O SPED, no âmbito da Receita Federal, faz parte do Projeto de 

Modernização da Administração Tributária e Aduaneira (PMATA), que consiste na 

implantação de novos processos apoiados por sistemas de informação integrados, 

tecnologia da informação e infraestrutura logística adequados. 

 O projeto SPED representa uma iniciativa integrada das administrações 

tributárias nas três esferas governamentais: federal, estadual e municipal. Assim, com um 

fluxo único e computadorizado as informações chegam a todos os órgãos. O benefício 

divulgado aos usuários é que assim não é mais necessário para os contribuintes o envio 

em papel das informações para cada um dos órgãos fiscalizadores. 

Este sistema irá propiciar benefícios para os contribuintes, tais 
como: simplificar as obrigações acessórias; eliminar a 
digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias; reduzir 
os erros na escrituração, que podem levar ao pagamento de 
multas; minimizar os custos com impressões, aquisição de 
papel e formulários, contribuindo para um desenvolvimento 
sustentável, do ponto de vista ambiental, da administração 
pública brasileira (Sebold, Pioner, Schappo, & Pioner, 2012, p. 
28).  

Este sistema, segundo o sítio oficial na internet sped.rfb.gov.br28 (Brasil, 2007), 

estabelece um novo tipo de relacionamento, baseado na transparência mútua, com 

reflexos positivos para toda a sociedade. Este site ainda aponta que, devido à certificação 

digital (assinatura digital dos documentos eletrônicos), o sistema é tido como “a 

modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, pois estas 

são transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos 

fiscalizadores, de forma digital e com validade jurídica” (Brasil, 2007, p. s/n). 

                                                
 

28 Acesso em 05 de 05 de 2016. 
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Um dos objetivos declarados do SPED é a redução de custos com a racionalização 

e simplificação das obrigações acessórias. Observe que o Código Tributário Nacional 

estabelece duas formas de obrigações tributárias, a obrigação tributária principal, que 

consiste no pagamento do tributo e a obrigação tributária acessória, composta por todos 

os demais trâmites burocráticos que servirão como base para o pagamento do tributo e 

futura fiscalização.  

São exemplos de obrigações acessórias a emissão da nota fiscal, as guias de 

recolhimento dos tributos, o envio das declarações fiscais e a escrituração dos livros 

fiscais. Encontra-se no Anexo 3 uma lista de obrigações acessórias elaborada pelo IOB e 

Sage. 

O SPED encontra-se dividido em vários subprojetos. Para Junqueira (2007), os 

três mais importantes são o SPED – Contábil, SPED – Fiscal e a Nota Fiscal Eletrônica - 

NF-e. E mais recentemente surge O SPED social, em vigor desde 2015. Estes subprojetos 

têm por principais objetivos, dentre outros (Brasil, 2016): 

• Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e 
compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições 
legais. 

• Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com 
o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de 
diferentes órgãos fiscalizadores. 

• Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do 
controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização 
mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.  

Para atingir seus objetivos, estão surgindo novas operacionalidades, de forma que 

atualmente29 o SPED é composto por vários módulos (ver Quadro 16). 

  

                                                
 

7 
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Quadro 16: Módulos do SPED 

Fonte: www.sped.gov.br, último acesso em 22 de janeiro de 2018 

 

A seguir são apresentadas as mudanças estruturais ocorridas no fluxo 

informacional, dada a implantação deste sistema, bem como o ECD, ECF, NF-e e o e-

Social, módulos em funcionamento que representam o espírito desta ação. Atenção 

especial deve ser dada à central SPED, presente em todo fluxo, assim como à estrutura 

da NF-e, pela qual se observa que a informação é capturada na fonte, diretamente pelo 

órgão fiscalizador. 

 

5.3.4 Escrituração Contábil Digital 

 

A Escrituração Contábil Digital (ECD) recebe o apelido de SPED Contábil e é 

uma escrituração em forma digital dos livros Diários e Razão e seus auxiliares, se 

Módulo O que é 

Escrituração Contábil Digital 
(ECD)  

Substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via 
arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, 
os seguintes livros: 
I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;  
II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;  
III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento 
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 
Substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 
Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014 

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 
É o documento fiscal de existência apenas digital que substitui as 
tradicionais notas fiscais impressas 

EFD-Contribuições 
Escrituração da contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da 
Previdenciária sobre a Receita Bruta 

Escrituração Fiscal Digital – EFD 
ICMS e IPI 

Um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras 
informações de interesse dos Fiscos 

Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica – NFC-e  

substitui a nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2, e o recibo fiscal 
emitido por ECF. Portanto é utilizada na venda a consumidor final, de 
existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente. 

Manifesto Eletrônico de 
Documentos Fiscais (MDF-e)  

Documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas 
digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de 
carga utilizada 

e-Financeira  
 

instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1571, de 02 de julho de 2015 
disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às 
operações financeiras 

Conhecimento de Transporte 
eletrônico (CT-e) 

Objetiva a documentar uma prestação de serviços de transportes. 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e)  

Está sendo desenvolvida 

EFD-Reinf - Escrituração Fiscal 
Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais  

Será complementar ao Sistema e-Social 

e-Social  
Instrumento de unificação da escrituração das obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas. Objetiva padronizar a transmissão, validação, 
armazenamento e distribuição de informações dos funcionários. 
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existirem, Balancetes, livro Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos 

assentamentos neles transcritos validados pelas respectivas assinaturas digitais do 

representante da empresa e pelo contabilista. Conforme Figura 13 – Modelo estrutural do 

SPED Contábil, tem como propósito a substituição da escrituração contabilística dos 

livros diário e razão em papel. 

 

Figura 13: Modelo estrutural do SPED Contábil 

 

Fonte: Menezes (2012, p. 9) 

 

5.3.5 Escrituração Contábil Fiscal 

 

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) surgiu com o objetivo de substituir a 

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-

calendário 2014, extinguindo a DIPJ.  

Esta surge como obrigação para todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e 

isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto 

as optantes pelo Simples Nacional, os órgãos públicos, as autarquias, as fundações 

públicas e as pessoas jurídicas inativas. 

Existia anteriormente a necessidade de se declarar o Livro Eletrônico de 

Escrituração e Apuração do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido da Pessoa Jurídica Tributada pelo Lucro Real.  

–

– –

–

–

 

1 – Empresa prepara e envia arquivo eletrônico (assinado digitalmente) no formato e nos termos da Lei. 

2 – Arquivo eletrônico recebido é remetido à Junta Comercial (Conservatório do Registo Comercial). 

3 – Junta Comercial informa à Central SPED quanto à situação do processo: autenticação, indeferimento ou sob 

exigência (pendente). 

4 – Empresa verifica situação do registro.  

5 – Informação passa a estar disponível aos Organismos Públicos interessados. 

Fonte: Elaborado pelo autor deste artigo. 
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Este módulo, popularmente conhecido como LALUR, instituído pela Instrução 

Normativa RFB 989/2009, foi revogado pela Instrução Normativa RFB 1.353/2013, e 

passou a ser também disciplinado dentro das normas da Escrituração Contábil Fiscal - 

ECF. 

Assim, permanece a obrigatoriedade de escrituração do LALUR - livro de 

apuração do lucro real, contudo agora em meio digital, dentro do módulo ECF. 

 

5.3.6 Escrituração Fiscal Digital (EFD) 

 

Escrituração Fiscal Digital (EFD), nomenclatura também dada ao SPED – 

FISCAL, é um arquivo digital composto por um conjunto de documentos fiscais de 

escrituração, bem como de registros e apurações de impostos referentes às operações e 

prestações praticadas pelos contribuintes.  

O objetivo é o de substituir os livros de registo de entrada, registo de saídas, registo 

de inventário, registo de apuramento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS, substituindo 

o papel por informações eletrônicas para uma maior interação entre todos os entes da 

gestão pública (Junqueira, 2007). A sua estrutura é apresentada na Figura 14. 

 

Figura 14: Modelo estrutural do SPED Fiscal 

 

Fonte: Menezes (2012, p. 9) 
 

Este subprojeto do SPED é a “ferramenta que agrega as atividades de recepção, 

validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 

escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresariais, mediante 

fluxo único e computadorizado, de informações” (Cleto & Oliveira, 2010, p. 12). 

–

–

– Modelo estrutural “SPED Fiscal”

 

1 – Empresa prepara e envia arquivo eletrônico (assinado digitalmente) no formato e nos termos da Lei. 

2 – Arquivo eletrônico recebido é remetido a Secretaria do Estado da Fazenda competente. 

–  

–

–
–
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Segundo o sítio da Receita Federal do Brasil, foi em dezembro de 2013, que ocorre 

a publicação da primeira versão do “Manual de Orientação do Layout da ECF”.  

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dispensa a Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a 
escrituração do LALUR e a partir da publicação da Lei n.º 
12.973/2014, revoga o FCONT, sendo assim, 2014, seu último 
ano de envio. A lei também trás alterações na forma de 
apuração da CSLL, IRPJ PIS e da COFINS. O atendimento da 
Lei para 2014 se faz facultativo, mas a partir de 1° de janeiro 
de 2015 se faz obrigatório, já afetando a entrega da ECF dentro 
das novas normas (BRASIL, 2015). 

Todas as pessoas jurídicas são obrigadas a este procedimento, o que inclui as 

sociedades imunes e isentas, qualquer que seja o regime tributário, ou seja, lucro real, 

lucro arbitrado ou lucro presumido. 

 

5.3.7 Nota Fiscal Eletrônica 

 

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) representa a implantação, em todo o Brasil, de um 

documento fiscal eletrônico para substituir a emissão da fatura em papel, possibilitando 

o acompanhamento, em tempo real, das operações comerciais dos contribuintes. É 

emitida e armazenada eletronicamente com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma 

operação de circulação de mercadorias ou de prestação de serviços, conforme diagrama 

existente na Figura 15 – Modelo estrutural da Nota Fiscal Eletrônica. 

 

Figura 15: Modelo estrutural da Nota Fiscal Eletrônica 

 
Fonte: Menezes (2012, p. 10) 

 

–

–

– Modelo estrutural “SPED Fiscal”

–
–
–

Figura 3 – Modelo estrutural Nota Fiscal Eletrônica

–
–
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Segundo o site da nota eletrônica, a empresa prepara e envia arquivos eletrônicos 

(assinados digitalmente) para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), que avalia os requisitos 

mínimos do arquivo e autoriza ou não a emissão.  

Ao mesmo tempo, a informação é enviada à central do SPED e armazenada 

eletronicamente. A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do estado emissor disponibiliza a 

informação a SEFAZ da jurisdição do adquirente (receptor - comprador). 

O adquirente pode verificar a validade da fatura eletrônica emitida digitalmente. 

A mercadoria será acompanhada de uma representação gráfica simplificada da Nota 

Fiscal Eletrônica, denominada de DANFE30, que conterá a chave de acesso para consulta 

da NF-e na Internet, e um código de barras bidimensional, que facilitará a captura e a 

confirmação de informações. 

 

5.3.8 Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 

e Trabalhistas (e-Social) 

 

Foi publicado no dia 12/12/2014 no Diário Oficial da União (DOU) o Decreto nº 

8373, que o instituí como instrumento de unificação da prestação das informações 

referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Por meio 

do sistema, as empresas passarão a comunicar ao Governo, de forma unificada, as 

informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, 

folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações 

fiscais e informações sobre o Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS). 

Segundo o sítio oficial do SPED (Brasil, 2016)31, este sistema é composto por: 

• Escrituração digital contendo os livros digitais com informações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas; 

• Sistemas para preenchimento, geração, transmissão, recepção, validação e 
distribuição da escrituração; e 

• Repositório nacional contendo o armazenamento da escrituração. 
• Esta parte do sistema SPED irá ser o banco de dados do trabalhador, recolhendo 

informações diretamente das empresas e empregadores domésticos dos 

                                                
 

30 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, em papel comum, em única, via. 
31 Acesso em 19 de 02 de 2017. 
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seguintes dados, chamados de eventos, conforme resolução nº 1, de 20 de 
fevereiro de 2015. 

• São recolhidos e armazenados os dados cadastrais dos empregadores, cadastrais 
e contratuais de trabalhadores e dos dependentes dos empregados, dados 
relacionados à folha de pagamento, as comunicações de acidente de trabalho, as 
condições ambientais do trabalho e do monitoramento da saúde do trabalhador  

• outras informações de interesse dos órgãos e entidades integrantes do Comitê 
Gestor do e-Social, no âmbito de suas competências. 

Estava previsto ainda que os órgãos disciplinarão os procedimentos e os efeitos 

para que as informações prestadas no e-Social componham a base de cálculo para a 

concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, assim como para a apuração dos 

débitos para com o Estado. 

Já se encontra em operação o módulo e-Social do Empregador Doméstico, desde 

01/10/2015. Trata-se de uma ferramenta que possibilita o recolhimento unificado dos 

tributos e do FGTS (previdência) pelos empregadores domésticos. 

 

5.3.9 Readaptação do Estado 

 

Assim, se o Brasil era marcado por uma estrutura de poder difusa,32 por regras que 

concorriam entre si e por informações dispersas na estrutura de governo, os últimos anos 

apresentam indícios que podem ser tomados como de uma convergência a uma rota 

diferente, especialmente no que se refere a informações dispersas. 

O surgimento e o aperfeiçoamento de sistemas como o SPED, Receitanet, 

SIAFEM, Siafi e tantos outros, têm ajudado o Estado a recolher e concentrar, em um 

grande e único repositório, informações de todas as naturezas. Este progresso criou 

situações que estavam fora das expectativas legais.  

Apenas como exemplo, para a unificação dos bancos de dados dos Estados e 

Municípios com o da União, foi necessário um conjunto de ações legais para que a 

legislação pudesse permitir isto. Dentre estas ações, inclui-se a necessidade de reforma 

                                                
 

32 Apenas como exemplo, a implantação das normas internacionais teve a data de implantação 
compulsória fixada em 2006 pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e, em 2007 pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) (Comunicado Bacen n.º 014259, de 10 de março de 2006, e Instrução CVM n.º 457, de 
13 de julho de 2007). 
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da carta magna brasileira, efetuada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro 

de 2003. 

Somente com esta alteração a um dos pilares do Estado, tornou-se possível às 

administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

aturem de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 

informações fiscais. Pode-se afirmar que foi criado um novo modus operandi para a 

administração pública. 

Evidências de que a nova forma de operacionalizar a distribuição e guarda da 

informação decorre de uma nova racionalidade podem ser observadas de forma latente 

nas delimitações de poder apresentadas pelo governo para o sistema e-Social e nos 

objetivos declarados para este sistema. Pode-se ler que para além dos cadastros 

empresariais, este sistema irá recolher e armazenar dados pessoais dos funcionários, dos 

contratantes e dados dos dependentes destes, assim como “outras informações de 

interesse dos órgãos e entidades integrantes do Comitê Gestor do e-Social, no âmbito de 

suas competências” (inciso VII, Art. 2º, Resolução nº 1/2015). 

Em 2008 foi criado o Observatório da Despesa Pública (ODP), uma unidade de 

produção de informações estratégicas voltadas às ações de prevenção da corrupção. Este 

observatório foi criado pela CGU e segundo o texto extraído do sítio oficial do Ministério 

da Transparência: 

O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade 
permanente do Ministério da Transparência e Controladoria-
Geral da União (CGU) voltada à aplicação de metodologia 
científica, apoiada em tecnologia da informação de ponta, para 
a produção de informações que visam a subsidiar e a acelerar a 
tomada de decisões estratégicas, por meio do monitoramento 
dos gastos públicos. 
O objetivo do ODP é contribuir para o aprimoramento do 
controle interno e funcionar como ferramenta de apoio à gestão 
pública, os resultados gerados pela unidade servem como 
insumo para realização de auditorias e fiscalizações conduzidas 
pela CGU(...) (Ministério da Transparência e Controladoria-
Geral da União, 2018) 

No site eletrônico deste ministério33 encontra-se o seguinte texto: “a produção de 

informações estratégicas atingiu um novo patamar de excelência com a criação do ODP. 

                                                
 

33 A CGU era órgão vinculado à Presidência com status de ministério. Lei 13.341 de 29/09/2016 
suas atribuições foram transferidas para um novo ministério – Ministério da Transparência, Fiscalização e 
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Servidores aliam tecnologia ao cruzamento de diversos bancos de dados” (Brasil, 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, 2018).  

Apenas como exemplo de bancos de dados à disposição do Estado, destacamos a 

digitalização dos cartórios (imóveis e civil), dos departamentos de trânsito (veículos) e a 

fatura eletrônica (consumo e receitas). Por fim, com a extinção do sigilo bancário, tem-

se a criação dos sistemas de monitoramento de atividades financeiras: o Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS. 

Apesar do governo já ter a capacidade de monitorar de algum modo as operações 

financeiras por meio da CPMF (uma taxa, sob o título de contribuição provisória sobre 

movimentações financeiras), com o CCS esta capacidade aumentou muito. Trata-se de 

um sistema informatizado destinado ao registro de todas as informações de todos os 

clientes de instituições financeiras, criado pela Lei 10.701/2003 e que contém dados “de 

pessoas físicas e jurídicas com bens, direitos e valores vigentes em 1.1.2001, bem como 

de todo relacionamento iniciado a partir desta data” (Banco Central do Brasil, 2018). 

O CCS responde a cerca de três mil consultas diárias (Site Contabil, 2018), 

processa penhoras eletrônicas e é capaz de executar bloqueios nas contas bancárias, por 

meio automatizado e eletrônico. É um sistema em construção e, conforme evolui, a sua 

capacidade de processamento, fiscalização e controle de operações se dá sobre valores 

cada vez menores, ao mesmo tempo que passa a exigir novas adaptações na legislação. É 

um autêntico exemplo de como a legislação tem se adaptado a capacidade de 

processamento de dados. 

Um outro exemplo de mudanças estruturais frente à necessidade da readaptação 

do Estado a este novo fluxo informacional pode ser observado pela união administrativa 

da Receita Federal e da Previdência Social, em maio de 2007.  

O Governo Federal funde as duas maiores fontes arrecadadoras do Brasil, a 

Receita Federal e a Previdência Social. Esta nova entidade, que reúne as competências 

dos antigos órgãos, passa a funcionar com o estatuto de Secretaria de Receita Federal do 

Brasil.  

                                                
 

Controle. Uma interessante forma de reequilibrar uma agência anticorrupção. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2016&jornal=1&pagina=2&totalAr
quivos=200  
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Esta mudança cria uma estrutura que unifica 111 delegacias de fiscalização, 

arrecadação e atendimento num total de 531 postos de atendimentos (dados de 2007). 

Desta forma, centraliza em uma única Secretaria as informações dos contribuintes e dos 

vários tributos listados abaixo.  

1. Imposto de Renda das Pessoas Físicas - IRPF; 
2. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ; 
3. Imposto sobre Produtos Industrializados IPI; 
4. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR; 
5. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos e 

Valores Mobiliários - IOF; 
6. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 
7. Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público Civil da 

União; 
8. Contribuição para o PIS/Pasep; 
9. Contribuição para a Seguridade Social (COFINS); 
10. Contribuição Provisória sobre Movimentação e Transmissão de Valores e de 

Crédito e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) (extinta); 
11. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide; 
12. Imposto de Importação - II; 
13. Imposto de Exportação - IE; 
14. Outros tributos incidentes sobre o Comércio Exterior; 
15. Contribuição Social Previdenciária; 
16. Contribuição Social instituída a título de substituição; 
17. Contribuições devidas a terceiros. 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou Super Receita como foi apelidada 

popularmente à época, demonstra um reequilíbrio de poderes e competências, pois passa 

a acumular as muitas competências da Receita Federal com as competências 

previdenciárias, ou seja, passa a ter o poder de planejar, executar, acompanhar e avaliar 

as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento 

das contribuições de diversos tributos e as previdenciárias das empresas, dos 

trabalhadores e dos empregadores domésticos, bem como a contribuição para o salário-

educação.  

É importante destacar que não foi apenas uma mudança de nomes, trata-se de uma 

mudança de paradigma fiscal, que exigiu alterações constitucionais. Para permitir a 

unificação dos bancos de dados foi necessário um conjunto de ações, que se inicia com a 

já mencionada Emenda Constitucional nº 42, aprovada em 19 de dezembro de 2003. Esta 

emenda determina às Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios atuarem de forma integrada, inclusive com o compartilhamento 

de cadastros e de informações fiscais.  
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Esta medida introduziu o inciso XXII ao art. 37 da Constituição Federal brasileira 

(CF, 1998), com o seguinte texto: 

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas 
atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na 
forma da lei ou convênio 

Com esta alteração constitucional, foi possível iniciar uma outra forma de 

integração de sistemas, agora de modo transversal às esferas. Dentre os tipos de convênios 

que surgem, destaca-se o Protocolo de Cooperação ENAT nº 02, de 7 de dezembro de 

2007, surgido para viabilizar a integração e troca de informações entre contribuintes e 

municípios, um projeto encampado pela Receita Federal e a Associação Brasileira das 

Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf). 

Este protocolo apresentou diversos pontos positivos, dentre eles, os declarados nos 

endereços eletrônicos oficiais, que incluem a redução de custos para o contribuinte e para 

o município, o aumento do controle da arrecadação do ISS e a facilitação da fiscalização. 

Entretanto, este protocolo surge como uma solução para um impasse para a 

integração das três esferas do governo existente desde a promulgação da Lei 

Complementar 123, de 14.12.2006, que instituiu o chamado Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

Sobre estas vantagens, Pessôa, da Costa e Maccari (2016, p. 347) afirmam: 

O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Simples Nacional – foi instituído pela Lei 
Complementar n. 123/2006. Ele apresenta como principais 
vantagens aos que optam por ele a possibilidade de menor 
tributação do que nos regimes do lucro real ou presumido e 
simplicidade no atendimento da legislação tributária, 
previdenciária e trabalhista, à medida que os diversos tributos 
abrangidos pelo sistema podem ser pagos mediante uma única 
guia. Com isso, são amplamente reduzidos os custos de 
conformidade à tributação que atingem desigualmente as 
MPE34. 

Apesar das vantagens largamente divulgadas, esta lei criou um impasse, com a 

criação de um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições. 

                                                
 

34 Micro e Pequenas empresas 
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Chamado de regime de arrecadação do Simples Nacional, este sistema de arrecadação 

entrou em vigor em 30 de junho de 2007 e de algum modo reduziu o poder discricionário 

dos estados e municípios na tributação de micro e pequenas empresas.  

Atente que ao se criar um método de arrecadação direta e único dos tributos 

federais, estaduais e municipais, transfere-se, em tese, para o Governo Federal a 

responsabilidade administrativa, ainda que apenas sobre as pequenas e microempresas. 

Por ser um programa nacional, as alíquotas de impostos acabam sendo homogeneizadas 

entre os municípios e estados. 

Para além disto, todo o fluxo informacional das micro e pequenas empresas fica 

centralizado, da mesma forma, todo o fluxo informacional sobre uma das fontes de receita 

dos municípios e dos estados. Tem se com isso um maior controle não apenas sobre os 

contribuintes, como também das esferas de governo envolvidas. 

Para mitigar esta mudança no fluxo financeiro e informacional, algumas medidas 

foram tomadas, dentre estas: a criação de um comitê gestor e de novas formas de 

redistribuição e transferências dos recursos recebidos da única guia de arrecadação, 

chamada de Documento de Arrecadação do Simples (DAS). 

Pelo novo modelo, o dinheiro arrecadado, ao invés de entrar diretamente para os 

cofres do Governo Federal, é redistribuído a partir do banco gestor destes recursos, o 

Banco do Brasil. Este banco “reparte automaticamente o recurso dentro de um dia para 

os entes destinatários do recurso” (Grossi, 2014). 

Cabe destacar que recebeu o nome de Simples Nacional, ou popularmente, 

“Supersimples” por ser uma evolução dos sistemas simples federais, dos quais herdou 

algumas características. Este regime tributário impacta de algum modo a prática contábil, 

pois simplifica a tributação (e potencialmente reduz custos). 

A empresa optante por este sistema tributário deve recolher os impostos tendo 

como base de cálculo a Receita Bruta. As alíquotas são definidas de acordo com a 

atividade desempenhada e o volume de negócios, como por exemplo, o comércio de 4% 

a 11,61%, a indústria de 4,5% a 12,11% e serviços que variam entre 4,5% a 17,42%, em 

uma guia de recolhimento única onde estão inclusos os seguintes tributos: IRPJ, IPI, 

CSLL, COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS35.  

                                                
 

35 Impostos e contribuições. Ver Tabela 7 para conhecer melhor estrutura fiscal. 
 



 158 
 

Para as empresas optarem por este sistema, é necessário estas estarem enquadradas 

na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Estas são características 

delimitadas essencialmente pelo faturamento anual de no máximo R$ 900 mil, ou R$ 4,8 

milhões, respectivamente. Esta definição é dada pela Lei Geral para Micro e Pequenas 

Empresas, promulgada em dezembro de 2006 e atualizada pela Lei Complementar nº 

147/2014. 

De qualquer modo, trata-se de uma simplificação do trabalho contábil, ao mesmo 

tempo que sinaliza que o Estado, no que tange a tributação, passa a ter foco, a grosso 

modo, na receita bruta. Obviamente isto é favorável a ramos mais lucrativos e negativo 

para ramos onde as margens são menores. De modo amplo, facilita a fiscalização e 

desvaloriza as informações das demonstrações contábeis, para fins fiscais, pois estas se 

tornam redundantes às obtidas pelo sistema da nota fiscal eletrônica. 

Estes elementos oferecem indícios de que aquilo que era considerado prática 

contábil, mais especificamente as declarações e os cálculos feitos pelos contabilistas para 

atender às necessidades informacionais do Estado, pode estar deixando de ser a principal 

fonte de informações do governo. 

Contudo, as mudanças recentes sinalizam que ocorre um aumento de obrigações 

acessórias. Estas são exigências tributárias e representam um dever administrativo com a 

finalidade de oferecer dados aos órgãos fiscalizadores. Talvez sejam indícios de que o 

trabalho executado pelos contabilistas ligados à tributação deixa de ser a principal fonte 

informativa do Estado e de que esta informação passa a ter uma função mais próxima de 

confirmatória.  

Assim, se por um lado pode haver indícios de estar ocorrendo um distanciamento 

relativo, por outro lado, este terceiro momento também pode ser reconhecido pelo 

processo de convergência às normas internacionais IFRS e pela Contabilidade conduzida 

a partir de pronunciamentos do CPC. Estas duas iniciativas indissociáveis são 

reconhecidas por auxiliarem a reunir órgãos da classe, a academia e setores do Estado, 

em uma mesma mesa para discutir normas e procedimentos contábeis. Esta aproximação 

foi considerada uma das ações-chave para este novo relacionamento (de Castro, 2017). 

Dada a identificação de algumas mudanças legais, outras estruturais e até na forma 

como Estado e Contabilidade se relacionam, o próximo passo será identificar as 

percepções dos profissionais. 
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5.3.10 Em resumo 

 

Foi possível notar que a Contabilidade é uma antiga aliada do governo para 

diversas funções, sendo classificada como ferramenta de governo, ferramenta de controle 

à distância (Gomes, Carnegie, & Rodrigues, 2014), ou mesmo como a tecnologia 

apropriada para a classificação, mensuração e evidenciação de eventos financeiros. 

Entretanto, por volta da década de 1990, surgem novas vias para a transmissão de 

dados, oriundas de outras tecnologias que se desenvolvem. É também em meados desta 

década, paralelamente ao desenvolvimento destas novas tecnologias, que o Estado inicia 

um processo de reforma do seu próprio aparelho.  

Apesar do objetivo declarado do programa de reforma do aparelho do Estado ser 

o de promover uma administração pública mais eficiente, a proposta de reforma 

incorporada no PDRAE, elaborado pelo MARE (1995), acaba por provocar mudanças 

para além do aparelho do Estado. Ainda que tenha sido fortemente endereçado ao 

funcionalismo público, esta reforma acaba por contribuir para uma reforma do próprio 

Estado. 

A pretensão era a de que esta melhoria na eficiência ocorresse por meio da redução 

da burocracia e pela adoção de um modelo gerencial mais flexível. O PDRAE propôs 

diversas mudanças em assuntos como o funcionalismo público, a gestão de contratos e a 

participação de organizações sociais como forma complementar (auxiliar) para a 

prestação de serviços públicos.  

Entretanto, este programa acaba por se destacar principalmente por ter 

estabelecido o início de uma nova visão de governo. A racionalidade administrativa toma 

uma posição mais gerencial do que executora. Estruturalmente isto pode ser observado 

pela onda das privatizações dos meios produtivos e especialmente pela criação de 

agências executivas que atuavam como órgãos fiscalizadores. Em paralelo a estas 

mudanças ocorre uma onda de desenvolvimento da Contabilidade gerencial, que afeta 

amplamente a Contabilidade pública. 

Desta forma, é possível afirmar que a introdução do programa brasileiro de 

governo eletrônico decorre concomitantemente a diversos movimentos inter-relacionados. 

Contudo, este é usualmente caracterizado pela ótica das Tecnologias da Informação e 

Comunicação.  
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De fato, nesta época foram criados diversos sistemas eletrônicos de apoio 

administrativo, de interação com os contribuintes e de apoio a gestão de contratos do 

Estado. Dentre estes sistemas, se destacaram o SISPLAN, no tocante ao planejamento do 

Estado, o SIAFI, que integrou toda a administração financeira do Governo Federal e a 

criação de um banco de dados único, vinculado ao SIORG. 

Ainda em 1996, surge o Receitanet, criado pela empresa estatal SERPRO. Este 

coloca o Brasil na vanguarda da tecnologia para a transmissão de dados e declarações dos 

contribuintes para o governo. Também ocorre o lançamento de diversas ferramentas 

administrativas computadorizadas e de programas informáticos, cujo objetivo era facilitar 

a comunicação e a gestão do Estado com suas instituições (G2G), com seus fornecedores 

(G2B) e com os contribuintes (G2C). 

Contudo, segundo a versão oficial, estas iniciativas estavam em programas 

dispersos, sem um aparente objetivo central (Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000), 

condizentes com a estrutura do Estado à época. Esta era uma época que podia ser 

caracterizada pela baixa centralização dos poderes e dos controles, um momento onde o 

sancionador e as informações poderiam estar dispersos em diversos órgãos do governo, 

sem se comunicarem. 

Apenas como exemplo da estrutura dispersa da época, as atribuições legais para 

estabelecer normas e procedimentos contábeis era prerrogativa de diversos órgãos, tais 

como o BACEN, a CVM, a Secretaria da Receita Federal, o poder legislativo e, em último 

caso, o CFC.  

Para além da forma difusa como o poder de editar regras, a Contabilidade ainda 

era marcada pelo peso da estrutura legal baseada no code law e pelo distanciamento entre 

os legisladores e a Contabilidade. São ainda sombras deste período, a proibição da 

correção de balanços, as tabelas que pré-determinavam o tempo de depreciação e a 

imposição de determinadas bases de custos para calculo do resultado. Este são alguns 

exemplos de legislações que se sobrepunham aos princípios contábeis geralmente aceitos 

na época, emanada por diversos órgãos. 

Neste período a sociedade da informação serviu de motivação para ajudar a validar 

toda uma mudança estrutural, com modificações profundas em diversos setores, 

especialmente no que tange ao desenvolvimento da indústria das comunicações. Esta 

reforma foi impulsionada inclusive por indústrias ou países ligados ao desenvolvimento 

tecnológico e pela pressão internacional sobre os governos. Sobre isso, Coursey (2007, p. 

782) destaca: 
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e-Gov should not be considered something brand new. Like 
other new IT technologies before it, e-gov must be managed in 
the government context, with its assorted polítical, financial, 
personnel, and organizational challenges (...). Unfortunately, 
this lesson is commonly missed in the government IT literature 
with almost every new, major technological change. Classic 
government IT research (...) demonstrates that technology does 
not change the organization as much as the organization and 
those with polítical power shape it. This may at first depress 
those who believe that new technologies can change the world, 
but in reality, technology should be the organization’s servant. 

Assim, o final dos anos 90 foi uma fase que ajudou a preparar o Estado para a nova 

onda que surgiu junto a virada do milênio. Impulsionado inclusive pela pressão 

internacional e frente aos problemas de informações dispersas, de programas que não 

eram compatíveis entre si, o Governo Federal decide criar um Grupo de Trabalho 

Interministerial em Tecnologia da Informação (GTTI), com o objetivo de uniformizar os 

processos e de impulsionar a “Sociedade da Informação” do Brasil.  

Foi a partir do ano 2000 que o governo, com este grupo, passa a discutir de forma 

integrada as políticas, diretrizes e ações para a implantação de um programa federal 

centralizado de governo eletrônico. Alguns anos depois, este grupo foi transformado em 

Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CEGe). 

Apesar dos resultados práticos destas iniciativas serem questionáveis, esta época 

foi testemunha de um conjunto de reformas que envolveu as telecomunicações, o sistema 

educacional, uma reforma das políticas de desenvolvimento, além de uma série de 

incentivos fiscais, que incluíram bonificações e juros subsidiados para a indústria e as 

pessoas.  

Assim, se por um lado estas ações foram consideradas necessárias para a evolução 

do programa de governo eletrônico do Brasil, por outro pode ser entendida como uma 

mudança que potencialmente afetaria a racionalidade governamental e colocaria as 

informações contábeis no turbilhão das transformações provocadas pelas inovações. 

Este segundo período também foi marcado por programas que buscavam a 

modernização administrativa e fiscal das diferentes esferas de governo. São exemplos 

destes programas, o PNAFE e o PMAT, projetos que aplicaram recursos em infraestrutura 

e em capacitação de servidores para o uso de tecnologia (Cunha, 2010, p. 73) condição 

necessária para a implementação do governo eletrônico. 

Pelo lado de prestação de serviços ao contribuinte, surgem nesta época, iniciativas 

que visavam integrar diversos serviços de diferentes órgãos públicos em um único local 

físico, tais como o Poupatempo do governo de São Paulo e a Praça do Cidadão, de Brasília. 
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Foi também neste momento que surgem as iniciativas de reunir virtualmente 

diversos órgãos e serviços em paginas centralizadas. São exemplos destas iniciativas o 

Portal de Serviços do Governo do Estado, pelo qual se tem acesso a todos os serviços 

digitais prestados aos usuários por um grande número de repartições do governo 

(www.saopaulo.sp.gov.br) e a Rede Governo do Governo Federal. 

Também foi possível observar que nesta época ocorre um crescente aumento da 

capacidade de tributar do Estado em termos comparativos ao PIB. Como é possível 

observar na Figura 16, a arrecadação de impostos do Brasil saiu de aproximadamente um 

quarto do PIB em 1996 (24,78) para mais de um terço (35,14%) da soma de toda a 

“riqueza” produzida em 2014. 

Figura 16: Arrecadação em relação ao PIB 

 
Arrecadação tributária brasileira total dividida pelo PIB (Arrecadação/PIB) 

 

A observação do acréscimo de receitas do Estado também sugere uma maior 

eficiência na cobrança e na fiscalização. Algo que é corroborado pelos resultados recordes 

insistentemente comemorados pela Receita Federal em suas fiscalizações (Receita 

Federal do Brasil, 2018).  

Aqui não se buscou mensurar o quanto do aumento da arrecadação pode ter sido 

provocado pela redução da evasão; contudo, no decorrer desta pesquisa foram 

encontrados indícios de que as fiscalizações eletrônicas e o cruzamento de informações 

têm apresentado resultados positivos no combate a sonegação. A fiscalização por meio 

de auditoria eletrônica de padrões e valores se apoia em dados de diversas fontes. Para 

além dos dados contábeis, a movimentação financeira passa a ser analisada juntamente 

com dados obtidos em cartórios, departamentos de trânsito, dentre outras. 

Esta convergência de bases de dados é apenas uma das características que 

caracterizaram o terceiro momento. As novas formas de interação criaram condições para 
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que órgãos como a Receita Federal e a Previdência Social partilhem informações e 

responsabilidades. Estes dois órgãos por fim foram fundidos, dando origem a um novo 

modelo institucional, que acumulou a responsabilidade sobre mais de vinte tipos de 

tributos e o poder de planejar, executar, acompanhar, fiscalizar e avaliar as atividades 

fiscais tributárias e previdenciárias.  

Para além de centralizar informações de órgãos de uma mesma esfera, o Governo 

Federal também conseguiu ultrapassar as barreiras da separação de competência das 

esferas estaduais e municipais, com o convénio firmado entre a Receita Federal e a 

Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf). O Protocolo de 

Cooperação ENAT nº 02, de 7 de dezembro de 2007 viabilizou a integração e troca de 

informações dos contribuintes entre esferas. “A implementação do Governo Eletrônico 

não é uma questão tecnológica: é basicamente uma opção política” (Sanchez, 2003, p. 

18). 

Esta pode ainda ser considerada como uma ação necessária para que no mesmo 

ano, ainda que sob alguma oposição de muitos municípios, fosse implementado o 

programa de apoio a pequena e microempresa chamado de Super Simples. Também 

chamado de Simples Nacional, este programa era na verdade a criação de uma nova forma 

de tributação que integrava tributos federais, estaduais e municipais.  

Um sistema único de arrecadação direta, com relativa supressão da autonomia 

tributária de competência dos municípios no que toca a definição das alíquotas de 

impostos (especialmente imposto sobre serviços) sobre micro e pequenas empresas. É 

possível afirmar que se trata de uma reestruturação tributária.  

Para além das mudanças internas, o terceiro momento também se caracteriza pela 

consolidação de um novo fluxo informacional, que transita através das esferas. É em 2007 

que se inicia a digitalização da escrituração contábil por meio de programas centralizados 

no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e que o governo publica a legislação 

que torna compulsório a conversão ao padrão contábil IFRS. 

Esta onda que rompe 2007, carrega consigo novas formas de produção e 

transmissão das informações, o que corrobora a ideia de que a digitalização do Estado 

transcende a simples melhoria de antigos processos. Este “novo fluxo”, decorre da 

consolidação de dados e das novas vias informacionais, podendo ser percebido inclusive 

dentro dos objetivos declarados de alguns programas, tais como o SPED. 

Entretanto, este “fluxo único” das informações também possui potencial para 

promover estruturas mais horizontalizadas, aumentar a flexibilidade da comunicação, 
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reduzir o custo do Estado (Damian & Merlo, 2013, p. 878), mitigar desvios, melhorar a 

avaliação de desempenho (Agune & Carlos, 2005) e muitas outras coisas já mencionadas, 

capazes de ampliar a capacidade do Estado em oferecer serviços com uma estrutura mais 

enxuta.  

Por um outro lado, faz-se necessário ter atenção às potenciais externalidades 

negativas e relembrar Yildiz (2007), que alertou sobre as possíveis armadilhas do 

fenômeno, destacando os riscos de supressão de princípios constitucionais e os 

decorrentes da fragilização do equilíbrio dos três poderes. Esta preocupação com o 

acúmulo de informação sob controle de poucos também encontra eco nas palavras de 

Campos (1990, p. 34), que aborda o tema e alerta para a responsabilidade em função do 

fluxo de poder. 

Relegada a seus próprios controles monocráticos, a 
organização burocrática do governo tem-se mostrado incapaz 
de contrabalançar abusos potenciais como corrupção, conduta 
aética e uso arbitrário do poder. O modelo monocrático de 
autoridade (toda a autoridade concentrada no topo) somente 
leva a uma accountability ascendente (upward accountability). 

Yildiz (2007) também já avultava a necessidade de se estudar as interações e o 

processo político por trás das escolhas, dado que as tecnologias sempre foram utilizadas 

pelo Estado para a realização de suas atividades, como ferramentas de dominação, guerra, 

controle e gestão, assim como para a manutenção do poder, ou seja, para o bem e para o 

mal. 

Thus, understanding the polítical processes behind e-
government development is vital for overcoming both 
definitional and analytical limitations. Such an effort requires a 
historical understanding of the relationship between 
technology and administration (Yildiz, 2007, p. 647). 

Desta maneira, o governo eletrônico pode ser considerado como um conjunto de 

ações decorrente das inovações tecnológicas, dependente da racionalidade e 

discricionariedade política e modelado por um espírito de época, capaz de alterar o fluxo 

informacional, impactar as estruturas instituídas e de modificar os conceitos Estado e 

Contabilidade, assim como as formas como estes se relacionam. 

Uma vez reunidos estes conceitos, o próximo passo é identificar a percepção dos 

contabilistas a este processo, assunto do próximo capítulo, que trás os resultados do 

inquérito e as análises estatísticas.  
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Capítulo 6 As Percepções dos contabilistas 

 

 

Este capítulo apresenta a análise das respostas obtidas com a aplicação do 

questionário conforme a arquitetura do inquérito, que foi estruturado em sete secções.  

Desta maneira, este capítulo inicia-se com a caracterização dos respondentes. A 

seguir são apresentadas as percepções dos contadores a respeito do relacionamento entre 

Estado e Contabilidade. Na sequência, é analisada a percepção pessoal acerca das 

inovações tecnológicas, especialmente relacionadas ao governo eletrônico. A secção 

quatro é dedicada a análise das percepções dos impactos do governo eletrônico no 

trabalho dos contabilistas. Segue-se a análise das percepções dos efetivos usuários dos 

sistemas de governo eletrônico a respeito de mudanças em suas rotinas. A secção 6 é 

dedicada as expectativas pessoais sobre o futuro da profissão. Por fim, a secção 7 

apresenta os resultados da análise estatística desenvolvida com base na teoria da TAM e 

com o uso de análise fatorial e do PLS-SEM (Partial Least Square - Structural Equation 

Modeling). 

 

6.1 Caracterização da amostra 

 

Os esforços envolvidos na obtenção do maior número de respostas materializaram 

em 269 questionários respondidos por profissionais de todas as regiões do Brasil. Isto foi 

possível devido à colaboração dos CRCs de alguns estados, nomeadamente do Espírito 

Santo, Rio Grande do Sul, Roraima, Paraíba e Pernambuco e do apoio acadêmico das 

FEAs-USP (capital e Ribeirão Preto) e das universidades UFCE, UFRJ, UFRRJ, UESC 

e UFRR.  

Faz-se necessário enfatizar que estes questionários não foram oferecidos a alunos 

da licenciatura, dado que o objetivo sempre foi investigar a percepção da classe 

profissional sobre o e-gov.  
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A localização dos respondentes é apresentada no Gráfico 3, realizado na forma de 

um mapa, onde a área cinzenta representa ausência de respondentes. 

Gráfico 3: Posição geográfica dos respondentes 

 

 

 

Como pode ser visto, a amostra é constituída por respondentes de todas as regiões 

do país. Entretanto, dos 26 estados (mais o Distrito Federal), este trabalho obteve 

respostas de apenas 17 (incluído o Distrito Federal). A distribuição geográfica dos 

respondentes é representada na Tabela 9, que apresenta as frequências absolutas, relativas 

por estados e por região. Neste, é possível observar a existência de poucas respostas nas 

regiões sul e centro oeste.  

Cabe destacar que das respostas recebidas, apenas duas foram respondidas de 

modo a não se identificar a posição geográfica. Isto não representa nem 1% do total. 

Ambas foram preenchidas com a abreviatura BR, que em tese representa o país todo, de 

modo que estão apresentadas em separado, no fim da Tabela 9. 
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Tabela 9: Distribuição dos respondentes 

Região Estado 
Frequência 

Absoluta Relativa Por região 
Norte Roraima 28 10,40% 10,40% 

Nordeste 

Bahia 48 17,90% 

44,00% 
Ceará 14 5,20% 
Paraíba 52 19,40% 
Pernambuco 3 1,10% 
Piauí 1 0,40% 

Centro Oeste 

Rio Grande do Norte 15 5,60% 

11,60% 
Distrito Federal 10 3,70% 
Mato Grosso do Sul 1 0,40% 
Mato Grosso 5 1,90% 

Sudeste 

São Paulo 41 15,30% 

30,20% 
Espirito Santo 10 3,70% 
Minas Gerais 5 1,90% 
Rio de Janeiro 25 9,30% 

Sul 
Rio Grande do Sul 1 0,40% 

3,00% Santa Catarina 1 0,40% 
Paraná 6 2,20% 

Indefinido	 BR 2 0,70% 0,70% 
Total	 268 100% 100% 

 

No que toca ao gênero e a idade, a amostra é formada em sua maioria por homens 

(56%). Estes contabilistas possuem idades entre 17 e 67 anos, com mediana de 36,5 anos, 

média de 37,5 anos e o desvio padrão de 11,2 anos. O gráfico 4 apresenta as distribuições. 

 

Gráfico 4: Género e idade 

 

 

A formação acadêmica também foi objeto de inquérito. Os resultados demonstram 

que a amostra obtida por este estudo é constituída por profissionais da Contabilidade de 

todos os níveis. Foram obtidas respostas de 25 profissionais de nível técnico, 108 de nível 

superior, 81 especialistas, 40 mestres e 13 doutores, conforme distribuição apresentada 

no Gráfico 5.  
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Gráfico 5: Formação acadêmica 

 

 

Destaca-se o fato de apenas 26 técnicos terem respondido ao inquérito (cabe 

realçar que um respondente se declarou “equiparado” o que equivale a uma formação 

acadêmica técnica, mas que devido a experiência profissional, tem direitos de graduado, 

pelo conselho), algo muito reduzido frente a quase duas centenas de milhares de técnicos 

registrados. Por outro lado, foram obtidas respostas de mais de meia centena de mestres 

e doutores, um resultado interessante, dada a pequena quantidade de profissionais com 

tais habilitações.  

Também foi possível constatar que dos 269 respondentes, aproximadamente 

metade (134) apresenta pós-graduação (especialização, similar a MBA; mestrado; ou 

doutorado), majoritariamente dentro da área da Contabilidade, ou em campos do 

conhecimento próximos a contabilidade. Os resultados são apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Área de formação 

 

No que se refere a quantidade de anos de experiência profissional, o conjunto de 

respondentes é composta por 39 pessoas com menos de 1 ano de experiência, 55 com 

experiência entre 1 e 5 anos e 90 com experiência entre 5 e 10 anos, de forma que 184 

respondentes (68,6%) possuem no máximo 10 anos de experiência. A distribuição é 

apresentada no Gráfico 6. 
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Ainda no Gráfico 6 são apresentados os resultados da questão sobre o tempo de 

formado.  

 

Gráfico 6: Tempo de formado e experiência prática 

 

Pode-se observar que o tempo de experiência e o tempo de formado são similares 

entre os respondentes, o que pode sinalizar um mercado receptivo a novos profissionais.  

Os inqueridos também foram arguidos sobre a área de atuação profissional. Os 

resultados demonstram que 213 respondentes (89% da amostra) trabalham ou 

trabalharam efetivamente na área (ver Gráfico 7). Apenas 32 declaram ter trabalhado 

sempre em outros setores. Destes, 16 são recém-formados, ou seja, possuem menos de 

um ano de experiência profissional. 

 

Gráfico 7: Área profissional 

 

Ao associar grau de escolaridade e tempo de experiência profissional, conforme 

dados apresentados na Tabela 11, constatamos que 8 dos 13 doutores possuem entre 10 e 

30 anos de experiência profissional. Dos 108 licenciados, 89 possuem até 10 anos de 

experiência profissional, e metade dos técnicos possuem menos de um ano. Da mesma 
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maneira, os que possuem mestrados ou cursos de especializações estão majoritariamente 

distribuídos em torno do intervalo de 5 a 10 anos de experiência profissional. 

 

Tabela 11: Associação entre formação acadêmica e experiência profissional 

 

No tocante ao local de trabalho, a maioria dos respondentes afirmam trabalhar em 

empresas ou em funções diretamente ligadas a Contabilidade, conforme é possível 

observar na Tabela 12. Esta tabela apresenta as respostas mais frequentes à questão “O 

seu local de trabalho é um(a):”. Dado ser possível trabalhar em mais de um local, foram 

apresentadas 25 outras combinações apresentadas por um ou dois respondentes no 

máximo. Estas foram consolidadas em uma linha e representam 34 respondentes.  

A Tabela 12 apresenta a distribuição segregada por género. Isto permite visualizar 

que homens e mulheres estão distribuídos equitativamente pelos locais de prestação de 

serviços, com a exceção dos órgãos e entidades públicas, onde predominou o género 

masculino. 

 

Tabela 12: Local de trabalho dos inquiridos – Principais respostas 

 

A maioria dos respondentes trabalham em escritórios de Contabilidade (114) ou 

em empresas públicas (44 em universidades ou escolas e 59 em órgão ou entidade 

                    Experiência           
.                        profissional 
Nível acadêmico 

Menos 
de 1 

de 1 a 5 de 5 a 10 10 a 20 20 a 30 
mais 
de 30 

Total - 
Nível 

acadêmico 
Doutorado / Pós Doc 0 1 3 4 4 1 13 
Mestrado 0 1 17 13 5 4 40 
Especialista 0 17 38 17 7 2 81 
Graduado 15 44 30 11 3 5 108 
Técnico 13 3 3 2 3 2 26 
Total - Experiência 
profissional 

28 66 91 47 22 14 268 

O seu local de trabalho é um(a): (escolha quantos forem necessário) Masculino Feminino Total geral 
Escritório de Contabilidade 45 44 89 
Órgão ou entidade pública 30 21 51 
Universidade ou escola 11 15 26 
Departamento ligado a Contabilidade, mas em empresas de outros ramos 12 11 23 
Autônomo 8 3 11 
Escritório de Contabilidade, universidade ou escola 2 5 7 
Escritório de Contabilidade, autônomo 4 2 6 
Empresa auditoria ou consultoria 5 1 6 
Órgão ou entidade pública, universidade ou escola 6 

 
6 

Departamento externo a Contabilidade 3 2 5 
Escritório de Contabilidade, empresa auditoria ou consultoria 3 1 4 
Outras combinações de respostas 21 13 34 
Total geral 150 118 268 
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pública). Apenas 11% dos respondentes afirmam não ter experiência prática na 

Contabilidade. Uma pessoa não respondeu à questão. 

No que se refere ao tamanho da empresa, a amostra é constituída por profissionais 

do setor privado, do setor público e do terceiro setor, conforme Gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Tamanho da empresa: 

 

 

Como é possível observar, 156 pessoas afirmaram trabalhar no setor privado, 

exclusivamente. Outros 79 se declaram funcionários de empresas públicas, o que inclui 

universidades e órgão públicos diversos, tais como os próprios Conselhos Regionais de 

Contabilidade. Observou-se que 14 respondentes trabalham para o Terceiro setor / 

Empresas sem fins lucrativos. Um grupo de onze respondentes assinalaram a alternativa 

empresa pública e uma segunda empresa privada, deixando a se entender se tratar 

trabalhadores em empresas públicas e privadas concomitantemente. Por fim, 6 pessoas 

marcaram mais de 3 alternativas. 

6.2 Relacionamento entre o Estado e a Contabilidade 

 

O segundo bloco de perguntas do questionário é composto por 4 questões 

destinadas a todos os respondentes. São elas: 2.1 Como classifica a importância da 

Contabilidade para a administração pública?; 2.2 Tendo em conta o poder do Estado em 

normatizar, como classifica a influência do Estado na Contabilidade?; 2.3 Como 

considera a relação entre a Contabilidade e o Estado?; e 2.4 Na sua opinião e tendo em 

vista apenas as duas últimas décadas, a relação entre o Estado e a Contabilidade: 

melhorou, piorou ou não se alterou? 



 172 
 

Para além destas 4 questões, os respondentes deveriam responder mais uma ou 

duas perguntas, conforme a resposta dada a esta quarta questão, melhor explicado a seguir. 

A primeira pergunta busca investigar a percepção dos contabilistas acerca da 

importância da Contabilidade para a administração pública, especialmente a respeito dos 

seguintes aspectos: Fornecimento de informações, Promoção de justiça social; 

Sustentação teórica; e Validação das decisões governamentais. A Tabela 13 sintetiza as 

respostas obtidas. 

 

Tabela 13: Importância da Contabilidade para a Administração Pública 

FA: Frequências Absolutas, F%: Frequências Relativas 

 

Aproximadamente 84,3% dos respondentes classificam a Contabilidade como de 

plena importância no que toca ao fornecimento de informações, corroborando as ideias 

de Rose (1991). Apenas um respondente classificou “Fornecimento de informações” 

como sem importância. No que tange a validação das decisões governamentais 84,7% 

classificaram como de muita ou plena importância (opções 3 e 4 da escala Likert de 0 a 

4) o que também vai de encontro a percepção de Rose (1991).  

A importância da Contabilidade para a administração pública no que respeita a 

Promoção de justiça social também foi destacada pelos respondentes. Mais de 72% 

classificam a Contabilidade como de plena ou alta importância. O mesmo ocorre com 

“Sustentação teórica” que tem 73,5% de respostas entre 3 e 4. 

Também foi questionada a influência do Estado na Contabilidade, ao se considerar 

o poder do Estado em normatizar e 85% dos respondentes (227 respostas) classificam 

esta influência como total (54%) ou muito importante (31%). Raros casos consideram 

existir pouca influência (2%) e 1% não a reconhecem (ver Gráfico 9).  

 

 

Como classifica a importância da Contabilidade para a administração pública? Considere os seguintes aspectos: 

 Classificação 
Fornecimento de 

informações 
Promoção de justiça 

social 
Sustentação teórica 

Validação decisões 
governamentais 

FA F% FA F% FA F% FA F% 
0 - Sem importância  1 0,4% 11 4,1% 4 1,5% 6 2,2% 
1 4 1,5% 20 7,5% 21 7,8% 11 4,1% 
2 10 3,7% 42 15,7% 46 17,2% 24 9,0% 
3 27 10,1% 76 28,4% 86 32,1% 59 22,0% 
4 – Plena Importância 226 84,3% 119 44,4% 111 41,4% 168 62,7% 
média 3,765 3,015 3,041 3,388 
mediana 4 3 3 4 
desvio padrão 0,624 1,126 1,016 0,965 
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Gráfico 9: Influência do Estado na Contabilidade 

 

 

A questão seguinte (2.3) tem como objetivo analisar de que forma os contabilistas 

compreendem a relação entre a Contabilidade e o Estado. A Tabela 14 apresenta as 

frequências absolutas e relativas das respostas. 

 

Tabela 14: Relação entre Contabilidade e Estado 

 

A resposta mais comum foi considerar a relação positiva para ambos (45%). 

Entretanto, aproximadamente 41% dos respondentes consideram que este relacionamento 

é positivo apenas para o Estado. Apenas 5% dos respondentes (aproximadamente) 

acreditam que se trata de uma relação positiva apenas a Contabilidade e outros 5% 

consideram-na negativa para ambo. 

A próxima pergunta buscou saber qual o entendimento dos respondentes sobre a 

Evolução da relação entre o Estado e a Contabilidade, cujos resultados são dispostos no 

Gráfico 10. 

  

0 - Sem 
influência; 2; 1%

1 - Pouca; 6; 2%

2 - Média; 33; 
12%3 - Muita; 84; 

31%

4 - Influência 
total; 143; 54%

Tendo em conta o poder do Estado em normatizar, como 
classifica a influência do Estado na Contabilidade?

Como considera a relação entre a Contabilidade e o Estado? (de um modo geral) 
 Frequências Absolutas Frequências Relativas 
Negativo para ambos 14 5% 
Positivo apenas para o Estado 110 41% 
Positivo apenas para a Contabilidade 13 5% 
Positivo para ambos (Estado e Contabilidade) 121 45% 
Outra 10 4% 
Total 268 100% 
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Gráfico 10: Evolução da relação entre o Estado e a Contabilidade 

  

 

Dois terços dos respondentes afirmam acreditar em uma mudança positiva, de 

modo que foram classificados como “otimistas”. Os 10% que sinalizam não ter ocorrido 

alterações neste relacionamento foram classificados como “neutros” e os 61 respondentes 

que acreditam que esta relação piorou constituem o grupo “pessimistas”.  

Uma vez que cada grupo - otimistas, neutros ou pessimistas - podem ter diferentes 

motivações, fez-se necessário criar perguntas específicas para cada grupo. Os otimistas e 

os pessimistas para além das questões específicas, também foram inqueridos sobre a 

intensidade das mudanças, conforme segue:  

 
Otimistas  
 
As respostas obtidas para a pergunta “Na sua opinião, qual a intensidade destas 

mudanças?” de acordo com o primeiro grupo (otimistas) é apresentada no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11: Intensidade das mudanças (otimistas) 

 
0= nada mudou, 4 mudança total 

 

Pode-se observar que os otimistas acreditam que as mudanças foram intensas, pois 

aproximadamente 80% dos respondentes deste grupo assinalaram as alternativas 3 e 4. 

Não se alterou; 26; 
10%

Alterou de forma 
negativa; 61; 23%

Alterou de forma 
positiva; 181; 67%

Na sua opinião e tendo em vista apenas as duas últimas décadas, a 
relação entre o Estado e a Contabilidade:

0 5

32

93

51

0

50

100

0 1 2 3 4

Na sua opinião, qual a intensidade destas mudanças?
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Houve coerência no sentido de não afirmarem que “nada mudou”, contudo 5 respondentes 

possuem um otimismo moderado, pois afirmaram que a mudança foi “1” (equivalente a 

“pouca” na escala adotada).  

Na sequência, este grupo foi questionado sobre a influência de alguns fatores para 

as mudanças ocorridas e os resultados estão apresentados no Gráfico 12. 

Gráfico 12: Fatores que influenciaram na “MELHORIA” do relacionamento entre 
Contabilidade e Estado (otimistas) 

 

 

Conforme exposto no Gráfico 12, os fatores mais reconhecidos como de extrema 

importância para a melhoria no relacionamento entre Contabilidade e Estado são: a 

digitalização do trabalho, com maior média e menor desvio padrão; as novas tecnologias, 

com mediana 4 e média 3,49; e mudanças na Lei, com mesma mediana que os demais 

destacados, ou seja, com mais da metade das respostas como de “extrema importância” e 

162 respondentes a assinalar as alternativas 3 e 4 (alta ou extrema influência).  
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 Educação/Formação dos contabilistas Novas tecnologias A digitalização do trabalho 
Média 3,07 3,49 3,59 
Mediana 3 4 4 
Desvio Padrão 0,946 0,777 0,720 

 Maior indep. Contabilidade Globalização Contabilidade IFRS – Harmon. contábil Mudanças na lei 
Média 2,83 3,24 3,10 3,42 
Mediana 3 3 3 4 
Desvio Padrão 0,961 0,898 0,907 0,774 
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Pessimistas 

 

No que diz respeito a intensidade, o segundo grupo, composto por aqueles que 

acreditam que houve uma piora neste relacionamento, também foi possível constatar que 

estes enxergam a existência de mudanças intensas, dado que as respostas se concentram 

em torno das duas últimas alternativas (90% assinalaram as alternativas 3 ou 4), conforme 

apresentado no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13: Intensidade das mudanças (pessimistas) 

 
0= nada mudou, 4 mudança total 

 

Este grupo também foi questionado sobre a influência de alguns fatores para as 

mudanças ocorridas e os resultados estão expostos no Gráfico 14. 

 

Gráfico 14: a, b: Fatores que influenciaram na “PIORA” do relacionamento entre 
Contabilidade e Estado (pessimistas) 
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se adaptar ao uso 
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sistemas 

Média 2,64 3,11 3,20 2,66 3,07 
Mediana 3 4 4 3 4 

Desvio Padrão 1,34 1,27 1,17 1,33 1,23 
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Enfraquecimento da 

profissão ou entidades 
Internacionalização 

da Contabilidade 
Aumento do trabalho por 

exigências do governo 
Mudanças na 

lei 
Média 2,52 2,52 3,57 3,54 
Mediana 3 3 4 4 
Desvio Padrão 1,35 1,46 0,95 0,84 

 
Estes resultados apontam que os fatores que tiveram maior relevância na opinião 

destes profissionais foram mudanças na lei (89,5% e desvio padrão de 0,84), aumento do 

trabalho por exigências do governo (87,7%, maior média 3,57 na escala de 0 a 4), a 

digitalização do trabalho e novas tecnologias (71,9%), extremamente coerente no que 

tange a confirmação e custo dos sistemas com 70,2% dos respondentes a afirmar que estes 

fatores eram de “Muita influência” ou “Extrema influência”. 

Por outro lado, Educação, enfraquecimento da profissão ou de suas entidades, 

internacionalização da Contabilidade e dificuldade em se adaptar ao uso de sistemas 

complexos foram os que obtiveram menor pontuação acumulada, considerando cada 

classificação conforme uma escala Likert de 0 a 4, onde zero equivale a sem influência e 

4 a extrema influência. 

 

Neutros 

 

Para o terceiro grupo foi pedido que se avaliasse, conforme escala Likert de 5 

pontos (de 0 = discordo totalmente até 4 = concordo totalmente) as seguintes afirmações: 

Não existe relacionamento entre o Estado e a Contabilidade; A Contabilidade está acima 

de qualquer mudança nas leis; O trabalho continua igual a antes; Acho que a função da 

Contabilidade é atender as normas governamentais e isto não mudou; A digitalização dos 

sistemas não afetou este relacionamento. Os resultados estão apresentados no Gráfico 15. 
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Gráfico 15: Fatores que influenciam o relacionamento entre Contabilidade e Estado 
(Neutros) 

 

 

O grupo dos neutros é formado por aproximadamente 10% dos respondentes, que 

em sua maioria discordam da afirmação “A Contabilidade está acima da legislação e da 

afirmação “A digitalização dos sistemas não afetou este relacionamento”. 

Os resultados demonstram que apenas um respondente concorda totalmente com 

a expressão “O trabalho continua igual a antes”. Da mesma maneira, nenhum respondente 

concordou plenamente com a afirmação de que a digitalização não afeta o relacionamento 

entre Contabilidade e Estado nem com a afirmativa que afirma não existir relacionamento 

entre a Contabilidade e o Estado. 

O próximo conjunto de perguntas é a respeito da evolução do uso de meios 

eletrônicos pelo Estado. 

 

6.3 Evolução do governo eletrônico 

 

Esta secção busca conhecer as percepções dos contabilistas acerca do processo 

evolutivo que decorre a aproximadamente duas décadas. As perguntas para tal objetivo 

estão concentradas especialmente no terceiro bloco do questionário, que é chamado de 

“3. Inovações tecnológicas e o Estado” e se inicia com esta breve explicação: 

Governo eletrônico (e-gov) pode ser percebido como uma 
ferramenta de interface entre o Estado e seus contribuintes, 
fornecedores ou entre os diversos níveis de governo.  
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São exemplos os agendamentos telefônicos ou eletrônicos, os 
sites estatais que oferecem serviços ou informações ou os 
diversos sistemas, dentre os quais se incluem o SPED, a nota 
fiscal eletrônica, o Receitanet, a declaração do imposto de 
renda, o SIAFI e muitos outros.  

Após esta breve e necessária explicação, dado o conceito ser associado a uma 

“série de realidades distintas” (Romeiro, 2010, p. 1), buscou-se entender as percepções 

dos contabilistas no que diz respeito a evolução do uso de meios eletrônicos pelo Estado. 

As respostas estão apresentadas no Gráfico 16. 

 

Gráfico 16: Evolução do governo eletrônico 

 
Escala 0= muito negativa, 2 neutra e 4 muito positiva. 

 

As respostas desta questão demonstram que mais de 87% dos respondentes (231 

respostas) acreditam que a evolução tem sido positiva ou muito positiva. Apenas 1% 

acredita que a evolução foi muito negativa e 2% que foi negativa. Conclui-se que os 

contabilistas consultados enxergam o governo eletrônico como algo positivo. 

Cabe destacar que as questões foram elaboradas a respeito de conceitos gerais 

sobre governo eletrônico, de modo não específico e em uma linguagem simples, para 

serem respondidas por qualquer profissional da Contabilidade, pois se exigia pouco 

conhecimento da Contabilidade prática.  

Nomeadamente foi solicitado a avaliação do governo eletrônico nos seguintes 

aspectos: Serviços públicos, Transparência das ações do Estado, Qualidade de 

informação disponível, Controle estatal, Burocracia, Fiscalização, Comunicação entre os 

contabilistas e os órgãos públicos, Prevenção a fraudes contábeis e Segurança no uso da 

informação. Os resultados estão expostos no gráfico 17. 
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Gráfico 17: Opiniões sobre o e-gov  

Avalie o e-gov. nos seguintes aspectos: 

 

 

Pode-se observar que, de modo geral, as respostas privilegiam impacto positivo 

ou muito positivo. Isso equivale a dizer que na média os contabilistas percebem a 

existência de impactos positivos. As medidas de dispersão são apresentadas na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Estatísticas 
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Aspecto Média Mediana Desvio Padrão Soma 

Serviços públicos 2,799 3 1,068 669 
Transparência das ações do Estado 2,827 3 1,058 701 
Fiscalização 3,125 3 0,990 797 
Controle estatal 2,943 3 1,044 721 
Comunicação entre os contabilistas e os órgãos públicos 2,831 3 1,041 702 
Prevenção a fraudes contábeis 3,012 3 1,016 732 
Qualidade de informação disponível 3,040 3 0,975 754 
Segurança no uso da informação 3,053 3 0,966 754 
Burocracia  2,363 3 1,361 586 
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Pode-se observar que todas as perguntas tiveram mediana 3, dentro de uma escala 

de 0 a 4, onde 0 impacto muito negativo, 1 impacto negativo, 2 equivale a sem impacto, 

3 impacto positivo e 4 impacto muito positivo.  

Fiscalização foi o aspecto apontado como o de maior impacto positivo, dado pela 

maior média, pelo somatória das respostas e pela menor dispersão. Destaca-se, pelo outro 

lado, a burocracia que teve a menor média (próximo de 2 - neutro) e a maior distribuição 

das respostas, ou seja, houve diversas percepções no que tange burocracia. Este resultado 

vai de encontro com as preocupações de Damian e Merlo (2013, p. VIII) de que 

“utilização da TI podem propiciar algumas ameaças como é o caso de, em vez de melhorar 

um processo burocrático, apenas utilizar a forma eletrônica para seu acesso e 

processamento de forma informatizada”. 

De um modo amplo, é possível afirmar que os respondentes acham positivo ou 

muito positivo a introdução dos meios eletrônicos pelo governo. 

 

6.4 O E-gov. e a Contabilidade 

 

Esta secção tem por objetivo conhecer a percepção acerca do relacionamento entre 

as inovações tecnológicas e a Contabilidade, mais precisamente entre o governo 

eletrônico e o trabalho realizado pela profissão contábil. Destaca-se que é uma análise 

sobre conceitos amplos, gerais e não especificamente sobre o trabalho que o respondente 

efetivamente realiza.  

Aqui o respondente deve comparar “o presente com um passado ocorrido entre 10 

a 15 anos” conforme instrução dada no início deste bloco, que tem o mesmo nome desta 

secção. 

Formado por apenas três perguntas, onde a primeira pergunta solicita a opinião 

acerca do sentido do impacto das TICs no trabalho dos contabilistas (ver Gráfico 18). A 

seguinte pede para avaliar alguns ônus e bônus e a última interroga sobre quais sistemas 

o respondente utiliza.  
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Gráfico 18: TICs e a prática contábil 

 
 

 

No que diz respeito ao sentido, as respostas apontam que apenas 1% dos inquiridos 

acredita não ter ocorrido mudanças no trabalho realizado pelos contabilistas, 16% 

acreditam que mesmo ocorrendo mudanças estas não melhoraram nem pioraram o 

trabalho dos contabilistas e 9% afirmam que o governo eletrônico piorou o trabalho. 

Como pode ser observado, mais de dois terços dos respondentes acreditam que a 

evolução é positiva no trabalho dos contabilistas, enquanto aproximadamente um quarto 

acreditam que as novas tecnologias pioram o trabalho. Cabe apontar que Sanchez (2003) 

defende que “a incorporação da nova dimensão tecnológica poderia ser um motor de 

mudanças no sentido não apenas de modificar elementos técnicos, tais como 

comunicações e processos, mas também mudanças nos comportamentos” (Sanchez, 2003, 

p. 58).  

A existência da alternativa “outra” permitiu aos respondentes opinarem, conforme 

apresentado no Quadro 17. 
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Quadro 17: Opiniões sobre TICs na prática contábil  

 

A seguir, solicitou-se aos contabilistas para avaliarem algumas afirmações em 

função de uma escala de valores entre reduziu muito a aumentou muito. Estas afirmações 

buscavam aferir as percepções e consequências da implantação dos sistemas eletrônicos 

públicos no trabalho dos profissionais da contabilidade. 

Para a análise das respostas, as questões foram reunidas em 3 níveis distintos, 

chamados de “ônus”, “bônus de 1º nível” e “bônus de segundo nível” O grupo bônus de 

1º nível reunia aspectos relacionados a fatores financeiros, a volume de trabalho ou de 

clientes. O grupo bônus de 2º nível reunia afirmações sobre conceitos mais abstratos, 

como satisfação, qualidade ou imagem. Os potenciais ônus estão expostos no Gráfico 19. 

 

Gráfico 19: Potenciais ônus da digitalização 
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A alteração é positiva quando o estado investe em soluções informatizadas para o controle e acompanhamento, 
dando oportunidade de geração de relatórios gerenciais fidedignos. 
Alterações positivas e negativas 
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Aumento do trabalho(quantidade) 
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Positivas. Porém ainda burocráticas e implantações muitas vezes sem testes capazes de entrar 100% 
Provocaram alterações positivas e negativas 
Provocaram alterações tanto negativas quanto positivas. 
Provocaram mudanças positiva, mas por um lado aumentaram o trabalho do profissional contábil. 
Sobrecarregou o profissional e beneficiou o Estado 
Teve alterações positivas, porem aumentou muito o nosso trabalho, pois somos nos que fazemos para o governo 
sem receber nada por isso. 
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Em todos os aspectos inqueridos, a percepção de mais de 70% dos entrevistados é 

a de ter ocorrido um aumento destes ônus, ou seja, para a maioria dos respondentes, a 

introdução de sistemas eletrônicos teve como consequência o aumento de 

responsabilidade profissional, de stress, de custos, de informações a enviar e de trabalho. 

Este resultado se choca com os discursos encontrados nos sítios oficiais de que a 

implantação de sistemas de governo eletrônico provocaria a redução de custos (Brasil, 

2014). 

Custos e volume de trabalho apresentam o maior volume de respostas divergentes, 

contudo, em ambos os casos, reduzidos a menos de 30% dos respondentes. 

Como forma de investigar as possíveis razões que poderiam provocar esta 

divergência, algumas variáveis foram testadas. Verificou-se que a percepção sobre custos 

se diferencia entre aqueles que trabalham na área e aqueles que não trabalham, conforme 

exposto na Tabela 16, que cruza informações sobre área de atividade profissional e a 

percepção sobre custos após a implantação das novas tecnologias (questão 4.2). 

 

Tabela 16: Relação entre atividade na área e percepção de custos 

 

Por esta análise é possível constatar que quase 40% dos que sempre trabalharam 

em outras áreas acreditam ter ocorrido redução ou muita redução de custos, da mesma 

forma que se constata que dentre os que afirmam trabalhar na área, apenas 15% indicaram 

ter percebido alguma redução de custos.  

Uma análise semelhante foi realizada em relação ao nível de stress. Constatou-se 

que percepção ao stress diverge entre os respondentes em relação a tempo de experiência 

profissional. Observou-se que apenas os profissionais com experiência inferior a 10 anos 

acreditam ter ocorrido redução de stress, conforme apresentado na Tabela 17. 

  

Ativo na função \ Percepção de 
custos 

Aumentou 
muito 

Aumentou 
Não se 
alterou 

Reduziu 
Reduziu 

muito 
Sem 

opinião 
Total 

Já trabalhei, mas agora estou em 
outros ramos / aposentado 

28,6% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 4,8% 100% 

Não, sempre trabalhei em outros 
setores / ramos de atividade 

21,4% 17,9% 7,1% 35,7% 3,6% 14,3% 100% 

Sim, atualmente exerço na área 35,0% 31,5% 15,5% 14,5% 1,0% 2,5% 100% 
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Tabela 17: Relação entre percepção de nível de stress e experiência profissional 

 

As perguntas complementares “volume de trabalho” e “quantidade de informações 

a enviar” apresentam respostas convergentes, de modo que ambas corroboram a hipótese 

de que está ocorrendo um aumento do volume de informações solicitadas pelo Estado. 

A seguir, questionou-se sobre o que classificamos como benefícios (bônus) de 1º 

nível. Foram considerados benefícios de 1º nível o aumento do número de clientes, 

aumentos no valor cobrado pelos contabilistas (mensalidade da prestação de serviço) e o 

aumento de lucros ou salários recebidos. Os resultados estão expostos no Gráfico 20. 

 

Gráfico 20: Potenciais benefícios da digitalização, (1º nível)  

 

 

No que se refere ao número de clientes, 37% dos respondentes (104) acreditam 

estar ocorrendo aumento, 41% apontam que não ocorreram mudanças (110 respostas), 

10% apontam para uma redução e 15% não tem opiniões. No que se refere a lucro ou 

salário, 24% apontam aumento, enquanto 15% apontam redução. Outros 11% não tem 

opiniões sobre o tema. Nas três perguntas, a maioria das respostas apontam para o centro, 

demonstrando uma percepção que tende para a neutralidade. 

32 34 29
7 7 1315 27 28
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133
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22 15 15

0
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Número de clientes Valor cobrado Lucro ou salário

Avalie as consequências da implantação dos sistemas eletrônicos 
públicos no trabalho dos profissionais da contabilidade: 

 Sem opinião Reduziu muito Reduziu Não se alterou Aumentou Aumentou muito

Stress x 
Experiência 

Aumentou Aumentou 
muito 

Não se 
alterou 

Reduziu Reduziu 
muito 

Sem 
opinião 

Total 
Geral 

Menos de 1 10 11 6 5 2 5 39 
de 1 a 5 15 23 8 5 - 4 55 
de 5 a 10 18 48 11 3 3 7 90 
10 a 20 15 21 6 - - 2 44 
20 a 30 9 18 - - - 2 29 
mais de 30 2 7 - - - 2 11 
Total Geral 69 128 31 13 5 22 268 
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A seguir, no Gráfico 21, são apresentados os dados referentes ao segundo grupo 

de potenciais impactos positivos da implantação dos sistemas eletrônicos públicos na 

prática da Contabilidade, nomeadamente a contabilidade fiscal-tributária.  

 

Gráfico 21: Potenciais benefícios (2º nível) da digitalização,  

 

 

 

Para “qualidade do trabalho”, 224 respondentes assinalaram as alternativas 

“aumentou” e “aumentou muito”. Quanto à segurança da informação, 165 responderam 

que a “confidencialidade da informação” aumentou, ao passo que 60 afirmaram a 

implantação dos sistemas não produziu impactos. Menos de 50% notaram melhorias na 

imagem do profissional (125 respondentes).  

Os resultados demonstram que os inqueridos reconhecem benefícios de segundo 

nível, com destaque para qualidade do trabalho com aproximadamente 80% de respostas 

entre “aumentou” e “aumentou muito”. Mesmo a questão acerca da “satisfação do 

cliente”, onde prevalece a neutralidade, é percebida como positiva por 113 respondentes. 

As estatísticas descritivas a respeito destas questões são apresentadas na Tabela 18. 

 

21
12 1923

2
11

47

14 21

57

16

9290

129

87

30

95

38

0

20

40
60

80
100

120

140

Satisfação do Contabilista Qualidade do trabalho Melhoria da imagem do
contabilista

Avalie as consequências da implantação dos sistemas eletrônicos 
públicos no trabalho dos profissionais da contabilidade: 

 Sem opinião Reduziu muito Reduziu Não se alterou Aumentou Aumentou muito

36
24

6 4

21
15

92

60

80 82

33

83

0

20

40

60

80

100

Satisfação do cliente Confidencialidade da informação



 187 
 

Tabela 18: Estatísticas descritivas (ônus e bônus)  

 

É possível constatar que as maiores médias e medianas são as relativas aos ônus 

advindos da digitalização. Por outro lado, o grupo bônus de 1º nível, possui as menores 

médias, com medianas a rodar a neutralidade. Entretanto existe a percepção de bônus de 

2º nível, onde “Qualidade do trabalho”, “Melhoria da imagem do contabilista” e 

“Confidencialidade da informação” possuem medianas iguais a 3.  

Dentre os benefícios reconhecidos, destaca-se “Qualidade do trabalho”, que 

obteve média superior a 3,17 (escala Likert entre 0 e 4). 

Lidos em conjunto, estes gráficos com os apresentados anteriormente, foi possível 

obter uma interessante visão sobre a percepção dos inquiridos.  

Note que quando questionados, ainda de modo amplo na questão 4.1, 

aproximadamente 70% das respostas apontam para uma percepção de que a digitalização 

provocou alterações positivas no trabalho. No entanto, 70% das respostas apontam para 

a ocorrência de externalidades negativas, tais como aumentos na responsabilidade, no 

volume do trabalho e no nível de stress ou custos.  

Para além disto, mais de 60% dos respondentes não reconhecem melhorias em 

relação a lucros ou salários, ou ao valor cobrado e mais de 50% também não identificaram 

impactos positivos no número de clientes (respostas neutras ou relacionadas a 

diminuição).  

Também foi possível observar que aspectos como a experiência profissional ou a 

proximidade à área, podem impactar percepção. Para além disto, à de se salientar que os 

contabilistas que atuam em órgãos públicos usualmente utilizam apenas os sistemas 

desenvolvidos para a comunicação G2G (intra-governos). São exemplos o SIAFI, 

SIAFEN, SAJ e outros.  

Grupo Ônus Média Mediana Desvio Padrão 
Responsabilidade profissional 3,424 4 0,785 
Volume de trabalho 3,016 3 1,092 
Custos 2,791 3 1,149 
Nível de stress 3,228 4 0,994 
Quantidade de informação a enviar 3,432 4 0,793 

Grupo Bônus 1º nível  
Número de clientes 2,411 2 0,857 
Valor cobrado 2,261 2 0,855 
Lucro ou salário 2,109 2 0,885 

Grupo Bônus 2º nível  
Satisfação do Contabilista 2,231 2 1,166 
Qualidade do trabalho 3,176 3 0,832 
Melhoria da imagem do contabilista 2,482 3 0,994 
Satisfação do cliente 2,487 2 0,933 
Confidencialidade da informação 2,922 3 0,987 
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Por outro lado, os contabilistas que fazem a escrituração fiscal das empresas 

costumam ter contato frequente com o Sistema Público de Escrituração Digital e seus 

aplicativos, ou com o Receitanet para o envio de documentos, ou seja, utilizam sistemas 

G2C (Entre governo e contribuintes). Estes profissionais usualmente não possuem acesso 

aos sistemas G2G (que em tese, são exclusivos a funcionários públicos). 

Também cabe destacar que mesmo dentro da Contabilidade existe diversos 

campos e áreas de atuação que não envolvem contato direto com os sistemas estatais. São 

exemplos as consultorias, auditorias, os profissionais que atuam em contabilidade 

societária ou mesmo de custos.  

Destarte, optou-se por analisar algumas das opiniões, a partir do ponto de vista 

destes três grupos distintos de profissionais: os usuários dos sistemas G2C (contabilistas 

voltados para o setor privado); os que utilizam os sistemas G2G, ou seja, os funcionários 

públicos; e daqueles que não utilizam estes sistemas de governo eletrônico 

frequentemente. 

A amostra é composta por 268 respondentes. Destes, 153 são profissionais que 

utilizam o governo eletrônico a partir dos sistemas G2C (supostamente do setor privado), 

42 utilizadores dos sistemas G2G (em tese, setor público) e 73 que não utilizam 

frequentemente nenhum destes sistemas (ver Gráfico 22). 

 

Gráfico 22: Tipo de sistema utilizado 

 

 

Com esta divisão foi possível observar que os profissionais que trabalham em 

órgãos públicos e os que não são usuários dos sistemas responderam à questão 4.1 de 

modo similar, apontando “provocaram alterações positivas” em mais de 80% das 

respostas. Contudo, para os que trabalham para o setor privado, este percentual cai para 

64%. Estes dados são apresentados no Gráfico 23. 

Atualmente não 
utilizo nenhum destes 

sistemas …

SIAFI / SIAFEM 
/Siconfi/SAJ; 42; 16%

Sped; 153; 57%

Atualmente, qual destes sistemas são utilizados no seu trabalho?
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Gráfico 23: Percepção das mudanças (3 diferentes grupos) 

 

Buscou-se saber se existia associação entre formação acadêmica e o uso dos 

sistemas. Para esta análise, foram cruzados os dados referentes ao nível de formação 

acadêmica com a questão 4.3 acerca do uso destes sistemas (Ver Tabela 19). 

 

Tabela 19: Formação dos respondentes e uso dos sistemas 

 

Os resultados demonstram que 50% dos mestres desta amostra (20), 38% dos 

doutores (5) e 18,5% dos técnicos (5) afirmam não utilizarem estes sistemas.  

Também demonstram que 72% dos técnicos e que aproximadamente 63% dos 

graduados e dos especialistas afirmam utilizar o SPED. Aproximadamente 75% dos 

respondentes (31 dos 41) que utilizam os sistemas da administração pública são 

detentores de algum título de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado ou pós-

doc.). Também foi possível observar que a maioria dos técnicos, graduados e especialistas 

são usuários do SPED. 

Esta divisão em usuários e não usuários dos sistemas também foi utilizada para 

limitar o acesso às questões a seguir, que são exclusivas a usuários efetivos dos sistemas 

de governo eletrônico, tema da próxima secção.  

 

13,6%
5,9%

22,3%

0,0% 0,0% 2,2%6,1% 5,9%
11,5%

80,3% 85,3%

64,0%

0,0% 2,9% 0,0%
0,0%

50,0%

100,0%

Atualmente	não	utilizo	nenhum

destes	sistemas	frequentemente

SIAFI	/	SIAFEM	/Siconfi/SAJ Sped	ou	Simples	Nacional

Alteraram,	mas	não	melhorou	nem	piorou	o	trabalho

Não	alteraram	em	nada

Provocaram	alterações	negativas

Provocaram	alterações	positivas

Provocaram	alterações	tanto	negativas	quanto	positivas.

Formação acadêmica \ Uso dos 
sistemas 

Não utilizo 
SIAFI / SIAFEM 

/Siconfi/SAJ 
Sped  Total 

Doutorado / PhD / Pós Doc 5 38,5% 3 23,1% 5 38,5% 13 
Mestrado 20 50,0% 9 22,5% 11 27,5% 40 
Especialista 11 13,6% 19 23,5% 51 63,0% 81 
Graduado 32 29,6% 8 7,4% 68 63,0% 108 
Técnico 5 19,2% 2 7,7% 20 73,1% 27 
Total Respondentes 73  41  154  268 
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6.5 O governo eletrônico no meu trabalho  

 

Esta secção investiga a percepção acerca de mudanças no trabalho realizado pelo 

próprio respondente. Cabe relembrar que o objetivo deste bloco é investigar o impacto do 

governo eletrônico sobre a prática contábil e não de algum sistema especifico. Assim, as 

perguntas são acerca da percepção geral, ainda que estas sejam respondidas 

exclusivamente por profissionais da Contabilidade que utilizam os sistemas SPED, SIAFI, 

Receitanet ou os demais citados, indistintamente.  

Para garantir que se tratava de opiniões e percepções sobre o trabalho realizado 

efetivamente por utilizadores dos sistemas, foram elaboradas duas perguntas. A primeira: 

“4.3 Atualmente, qual destes sistemas são utilizados no seu trabalho?” existente no bloco 

anterior, foi desenvolvida para redirecionar para o último bloco do questionário os 

respondentes que não são utilizadores dos sistemas especificados. A segunda questão: 

“5.1 Com qual frequência utiliza os sistemas SPED, SIAFI ou outros?” investiga a 

frequência efetiva de uso dos sistemas. A primeira foi tratada no bloco anterior e os 

resultados da segunda estão sintetizadas no Gráfico 24. 

 

Gráfico 24: Frequência de usos dos sistemas 

 

 G2C G2G Total Geral 
Muito pouco ou não utiliza 14 9,15% 7 16,67% 21 
Ao menos duas vezes ao mês 52 33,99% 6 14,29% 58 
Semanalmente 35 22,88% 8 19,05% 43 
Diariamente 52 33,99% 21 50,00% 73 
Total Respondente 153  42  195 

 

Pode-se observar que aproximadamente 10% dos respondentes afirmam ter uma 

utilização pouco frequente (considerado aqui, como uso abaixo de dois acessos mensais). 

Aproximadamente 60% utilizam ao menos semanalmente. 

Semanalmente

22%
Muito	pouco	ou	

não	utliza

11%

Diariamente

37%

Ao	menos	duas	

vezes	ao	mês

30%

Com qual frequência utiliza os sistemas SPED, SIAFI ou outros?
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Ao segregar os utilizadores dos sistemas G2C (contabilistas a trabalho do setor 

privado) dos utilizadores dos sistemas G2G (usualmente utilizados por funcionários 

públicos) pode-se observar que aproximadamente 70% dos respondentes que utilizam os 

sistemas eletrônicos no setor público o fazem ao menos semanalmente. Entretanto 16,7% 

dos supostos funcionários públicos possuem frequência de uso em suas atividades inferior 

a duas vezes ao mês. A distribuição dos utilizadores dos sistemas voltados ao setor 

privado concentra 90% dos utilizadores a uma frequência de uso de ao menos duas vezes 

ao mês. 

Pode-se observar ainda que as questões do bloco “5. O governo eletrônico na 

prática contábil” são respondidas por 195 contabilistas. A diferença (73 pessoas) em 

relação ao número de respondentes dos demais blocos (268 pessoas) se deve ao fato destas 

perguntas serem respondidas apenas por usuários efetivos de sistemas eletrônicos de 

governo.  

As demais perguntas deste bloco de questões foram elaboradas tendo como 

sustentação argumentos da teoria TAM ajustada. Esta teoria tem foco no poder preditivo 

de duas crenças importantes: facilidade de uso percebida e utilidade percebida (Bueno, 

Zwicker, & Oliveira, 2004, p. 2). Uma vez que a literatura comprova a existência de uma 

fraca correlação entre a aceitação dos usuários e aspectos técnicos, não se fez necessário 

incluir perguntas que abordassem aspectos tecnológicos em si. Entretanto, conforme 

exposto no capítulo de metodologia, foram incluídas questões sobre satisfação e 

confiança. 

A arquitetura do questionário também buscou identificar as externalidades da 

implantação dos sistemas de governo eletrônico. O conceito externalidade pode ser 

entendido neste contexto como efeitos colaterais de uma decisão sobre aqueles que não 

participaram dela. Assim, as respostas foram agrupadas de modo a ser possível identificar 

potenciais externalidades positivas e negativas. No que respeita as negativas, foram 

obtidas as seguintes respostas, conforme Gráfico 25. 
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Gráfico 25: Externalidades negativas  

 

 

Nesta amostra, 147 profissionais (de 195 respondentes) demonstram que sentiram 

um aumento da carga de trabalho. A maioria dos respondentes também percebem 

aumento de stress (149 respostas) e de responsabilização (145, mensurada por 

possibilidade de multas) como consequência da implantação dos sistemas. Constata-se 

assim que aproximadamente 75% dos respondentes afirmam que “aumentou” ou 

“aumentou muito” estas potenciais externalidades negativas. 

No que respeita a potenciais externalidades positivas, pode-se contatar que os 

respondentes acreditam em sua maioria ter ocorrido aumento da utilidade do seu trabalho, 

e se sentem mais confiantes no trabalho que apresentam (ver Gráfico 26). Cabe apontar 

que “e-gov. fails if the users do not have the ability to use the technology to access useful 

information and services, and eventually do not perceive e-gov. as useful” (Shareef et al., 

2011, p. 20). 

  

                                                
 

36  Foram excluídos dos cálculos da média, mediana e desvio padrão todas as respostas “sem 
opinião” uma vez que não fazem parte da escala Likert de 5 pontos adotada. 
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Possibilidade de ser 
multado / atuado por erros 

Quantidade de trabalho Stress 

Média36 3,158 2,989 3,118 
Mediana 4 3 3 
Desvio Padrão 1,064 0,992 0,966 
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Gráfico 26: Externalidades positivas 

 

 

Como é possível observar, raros foram os inquiridos a afirmar ter ocorrido 

reduções no que toca a confiança ou a percepção de utilidade do trabalho. Estes dois 

aspectos, dentro do contexto da implantação dos sistemas de governo eletrônico, foram 

avaliados como positivos.  

O próximo conjunto de questões convida os contabilistas a opinar, tendo por base 

a própria experiência profissional, acerca de facilidade de interação, segurança, utilidade, 

satisfação dos clientes ou performance, por exemplo. Estes são aspectos subjetivos, e 

foram respondidos conforme uma escala Likert de 5 pontos, onde “0 = Não ou nada e 4 

= Muito”.  

Os resultados, juntamente com as estatísticas descritivas estão apresentadas no 

Gráfico 27. 
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 Confiança trabalho apresentado Satisfação pessoal Satisfação do cliente Utilidade do trabalho 
Média 2,931 2,427 2,415 3,128 
Mediana 3 3 2 3 
Desv.Padrão 0,792 0,979 0,800 0,811 
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Gráfico 27: Perceções dos contabilistas aos sistemas 

 

 
 Estatísticas Média Mediana Desvio Padrão 
Minha interação com estes é clara? 2,768 3 1,128 
Usa-los melhora minha performance? 2,612 3 1,168 
Eu vejo utilidade para o meu trabalho? 2,810 3 1,159 
Os clientes notaram diferenças no trabalho depois destes sistemas? 1,959 2 1,331 
Sinto que as informações estão seguras no sistema? 2,557 3 1,184 
Eu usaria se não fosse obrigado? 2,077 2 1,403 
Estou satisfeito em trabalhar com eles? 2,252 2 1,238 

 

Pode-se constatar que 137 respondentes enxergam utilidade (ou muita utilidade) 

nos sistemas para a realização de suas rotinas. 132 afirmam ter interações claras (ou muito 

claras) com os sistemas e 128 respondentes acreditam ter ocorrido melhora de 

performance pessoal.  

As questões “Eu usaria se não fosse obrigado?” e “Os clientes notaram diferenças 

no trabalho depois destes sistemas serem implantados?” tiveram respostas mais 

distribuídas entre as alternativas, de modo que 42 pessoas afirmaram que não utilizariam 

estes sistemas se não fossem obrigados. Isto nos leva a supor que mesmo encontrando 

utilidade, algo ainda causa insatisfação a estes respondentes.  

No que toca ao reconhecimento dos clientes, os resultados não apontam para 

opiniões convergentes. Para ambas as medianas apontam que a maioria dos respondentes 

(50% ou mais) estão a perceberem que o uso dos sistemas estatais não provocou impactos 

positivos, no máximo neutros. 
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Para além destas duas perguntas, a questão “Estou satisfeito em trabalhar com 

eles?” também teve respostas que tendem á média ou a baixa satisfação.  

Na pergunta sobre a facilidade de interação, aproximadamente dois terços dos 

inquiridos consideram haver uma interação clara com os sistemas. Este resultado vai de 

encontro com os resultados obtidos por (Lai & Pires, 2010) “The findings also indicate 

that the content an e-government portal that is perceived to be easier to manage is likely 

to indirectly facilitate citizens adoption intention and satisfaction”. Contudo, frente a 

dúvida sobre se estariam mais preparados os recém-formados ou os mais experientes para 

estas novas tecnologias, optou-se por analisar esta questão por extratos. A resposta 

encontrada está no Gráfico 28, a seguir, que apresenta as médias da questão 5.3 “Minha 

interação com estes sistemas é clara?” estratificadas pela experiência prática declarada 

(questão 1.2). 

 

Gráfico 28: Experiência x Facilidade 
 

Experiência 
Média das respostas 

- por extrato 
Menos de 1 2,11 
de 1 a 5 2,54 
de 5 a 10 2,97 
10 a 20 2,83 
20 a 30 2,90 
mais de 30 3,00 
Média Geral 2,76 

 
 

É possível observar que as respostas apontam para interações mais claras, em 

média, conforme aumenta a experiência profissional prática. Exceção ao grupo que tem 

entre 5 a 10 anos de experiência. De um modo amplo, isto se choca com a ideia de que os 

mais velhos necessitariam de mais e novos treinamentos (Coelho E. M., 2001, p. 118) ou 

parcelas da população serem considerados analfabetos tecnológicos ou excluídos digitais 

(idem, p.128). 

A próxima secção investiga se as expectativas futuras se alinham com as 

percepções atuais. 

  

1,9

2,4

2,9

Menos de 1 de 1 a 5 de 5 a 10 10 a 20 20 a 30 mais de 30

Minha interação é clara? Média por 
extrato
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6.6 Expectativas futuras 

 

Esta secção foi desenvolvida para verificar as perspectivas futuras e as 

considerações dos respondentes. Ela se sustenta sobre duas questões, na verdade, por uma 

questão, a 6.1 “Qual a sua percepção sobre o futuro da profissão contador. Como supõem 

que estaremos daqui duas décadas?” e por um campo em aberto, onde se lê: “Caso queira 

elencar as suas razões ou contribuir com algum comentário, utilize este espaço”. Este 

último bloco de questões recebeu o nome “6. Suas considerações”.  

A resposta a questão 6.1 limita-se a quatro alternativas, onde os respondentes 

podem optar entre ascensão (51% das respostas), estabilidade (30%), queda (15%) ou 

pela alternativa “outra”, que obteve as contribuições apresentadas na Tabela 20.  

 

Tabela 20: Expectativas futuras da profissão 

 

Estas outras respostas nos oferecem indícios de que os respondentes acreditam que 

a profissão deverá se adequar a uma realidade distinta. Algumas sinalizam para uma 

possível necessidade de mudança de perfil do profissional. 

 

Resposta Nº 
respondentes 

Ascensão 136 
Estável 82 
Queda 41 
Outra 9 

A tecnologia e os sistemas de informação/gestão tendem a dominar o cenário básico, cabendo ao profissional 
a parte analítica e de projeções/implantação de negócios. 
Ascensão, mas não do contador que prepara informações fiscais, apenas. Esse tende a cair mais e mais. A 
ascensão está naquele que sabe lidar com dados, informações e orientações para tomada de decisão. As 
atividades para o governo, penso que tendem a ser cada vez mais automatizadas. 
Com necessidades de reciclagem através da educação continuada. 
Depende do perfil do contador 
Haverá queda para o profissional, que em grande maioria existe hoje, apurador de impostos, emissor de guias 
e entregador de obrigações acessórias. Em contrapartida, os profissionais que evoluírem junto, tornando-se 
contador consultor, terá ascensão. 
Mais ético 
Quem se adaptar às mudanças estará em ascensão, quem não se renovar terá uma queda. 
Se aumentar a valorização da profissão, estaremos em ascensão. 
Vejo um grande crescimento de responsabilidades por parte do Contador, porém isso não está impactando de 
forma positiva pois, tais responsabilidades não estão resultando em melhorias da imagem nem ao menos mais 
lucrativa para os contadores. Se continuar nesse padrão, será uma das profissões mais estressantes que 
existem. 
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6.7 Conceitos que afetam a percepção sobre o governo eletrônico 

 

Para identificar os conceitos mais importantes para a construção cognitiva do 

conceito governo eletrônico pelos contabilistas, fez-se necessário o uso de pelo menos 

dois conjuntos de procedimentos estatísticos, . O primeiro, constitui-se na análise fatorial 

da variável “governo eletrônico” e o segundo no modelo causal entre as diferentes 

variáveis através do PLS-SEM (Partial Least Square - Structural Equation Modeling). 

Estes dois procedimentos são explicados a seguir. 

 

6.7.1 Análise Fatorial 

 

A análise fatorial possibilita a identificação de subgrupos de questões que avaliam 

uma mesma habilidade ou capacidade cognitiva, propiciando um número menor de novas 

variáveis latentes, não observadas, chamadas de “fatores37“ ou “componentes”. 

Esta técnica considera a variância total para a extração dos fatores e ajuda a mitigar 

redundâncias por meio da criação de uma nova base, cujas componentes são linearmente 

independentes. Para garantir a validade do constructo e de suas relações com os fatores 

que o compõem, foram realizados os testes propostos por Hair et al. (2006), ou seja, 

verificou-se a normalidade, a homogeneidade das variâncias e linearidade. 

Este constructo passa a ser formado pelas percepções acerca dos seguintes 

conceitos: Qualidade de informação disponível, prevenção a fraudes contábeis, segurança 

no uso da informação, comunicação entre os contabilistas e os órgãos públicos, burocracia, 

controle estatal, fiscalização, serviços públicos e transparência das ações do Estado. 

Os indicadores que medem a variável do governo eletrônico foram sujeitos a 

técnica Análise de Componentes Principais (PCA), com o objetivo de reduzir os nove 

itens que compõem esta variável em um conjunto mais restrito de dimensões, de modo a 

torna-lo mais facilmente manuseável nas análises posteriores. 

A técnica PCA é a ferramenta estatística capaz de maximizar o poder de 

explicação do conjunto de variáveis e que tem como objetivo descrever a estrutura de 

                                                
 

37 Em análise fatorial, o termo fator “refers to the group or clumb of related variables” (Pallant, 
2013, p. 182)  
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variância e covariância deste conjunto. Esta técnica considera a variância total para a 

extração dos fatores e ajuda a mitigar redundâncias por meio da criação de uma nova base 

(aqui chamada de fatores), cujas componentes são linearmente independentes.  

Contudo, cabe referir que antes de se realizar os cálculos da PCA se procedeu a 

uma serie de testes estatísticos para que sejam verificados uma série de pressupostos, 

nomeadamente a normalidade, homogeneidade das variâncias e linearidade (Hair et al., 

2006). Para Pallante (2013, p. 182) “There are two main issues to consider in determining 

whether a particular data set is suitable for factor analysis: sample size and the strength 

of the relationship among the variables”. 

Para esta verificação foram realizadas duas análises consecutivas, sendo que a 

primeira permitiu um depuramento dos dados e eliminação de algumas variáveis cujos 

loadings pesavam em mais do que um fator. No que toca ao tamanho da amostra, esta foi 

considerada satisfatória para o procedimento estatístico, inclusive com um rácio entre 

respondentes e itens acima do recomendado. 

Após este primeiro procedimento e de constatada a normalidade, a homogeneidade 

e a linearidade, foi realizado o segundo conjunto de procedimentos, composto pela 

consistência geral dos dados e certificação de que a matriz de correlações não é uma 

matriz identidade. Os testes utilizados e os resultados são apresentados na Tabela 21. 

 

Tabela 21: Teste de KMO e Bartlett 

 

O teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) é um critério para identificar se um modelo 

de análise fatorial que está sendo utilizado é adequadamente ajustado aos dados, testando 

a consistência geral dos dados. Nesta amostra o resultado foi de 0,776 o que indica a 

proporção da variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as variáveis. 

Valores acima de 0,5 são considerados altos e indicam que a análise fatorial é apropriada. 

Entretanto, Pallant (2013, p. 183) defende um mínimo de 0,6 “for a good factor analysis”.  

Foi aplicado o teste de esfericidade de Bartlett que refutou a hipótese de a matriz 

de correlações ser a matriz identidade com determinante igual a 1, condição que 

restringiria o uso da técnica. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,776 

Teste de esfericidade de Bartlett 
Aprox. Qui-quadrado 628,974 
Gl 36 
Significância. ,000 
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Garantida estas condições pressupostas, foi realizada a Análise de Componentes 

Principais. Destaca-se que o principal fator (PF) resultante da aplicação da PCA 

representa o eixo da nova base com a maior dispersão dos dados originais. 

A análise efetuada produziu uma solução de três componentes (ou fatores) que 

explicam 68% da variância total, o que é aceitável (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). 

Os novos fatores criados foram ordenados de modo a manter a maior parcela da variância 

original nas primeiras componentes, conforme demonstra a. Tabela 22. 

 

Tabela 22: Variância total explicada 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 

Os eigenvalues (Auto valor) mostram a variância explicada por cada fator, ou seja, 

o quanto cada fator explica da variância total. De referir também que se retiveram apenas 

os eigenvalues acima da unidade. A escolha dos componentes que apresentam 

eigenvalues maior que 1 decorre do fato de que, no mínimo, o componente deve explicar 

a variância de uma variável utilizada no modelo, uma vez que são variáveis padronizadas.  

Para compreender os valores encontrados, pode-se observar que no método de 

extração de componentes principais, a soma dos valores totais do eigenvalues é igual ao 

número de variáveis, neste caso, nove (ver segunda coluna - “Total” - da Tabela 22).  

O resultado disto é que as nove variáveis que formam o constructo governo 

eletrônico foram adequadamente agrupadas em três fatores, onde o primeiro conjunto 

recebeu o nome F1: Prevenção e segurança, o segundo, F2: Controle e Fiscalização e o 

terceiro, F3: Qualidade e transparência. Este resultado é apresentado na Tabela 23, que 

também apresenta os loopings de cada um dos itens. 

  

Fatores 
Eigenvalues iniciais 

Somas de extração de 
carregamentos ao quadrado 

Somas de rotação de 
carregamentos ao quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
Total 

% de 
variância 

% 
cumulativa 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
1 4,027 44,741 44,741 4,027 44,741 44,741 2,444 27,159 27,159 
2 1,099 12,212 56,953 1,099 12,212 56,953 1,934 21,485 48,644 
3 1,001 11,122 68,075 1,001 11,122 68,075 1,749 19,431 68,075 
4 0,793 8,810 76,886       
5 0,676 7,511 84,397       
6 0,458 5,087 89,484       
7 0,416 4,627 94,111       
8 0,319 3,547 97,657       
9 0,211 2,343 100,000       
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Tabela 23: Matriz de componente rotativa 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. Método de Rotação: Varimax com 
Normalização de Kaiser. Rotação convergida em 5 iterações. 

 

Cabe referir que o método de extração adotado foi a Análise de Componentes 

Principais, convergida em 5 iterações e de acordo com os critérios de normalização de 

Kaiser. Os fatores foram sujeitos ao método de rotação Varimax (rotação ortogonal) que 

permitiu tornar mais distintivos os indicadores que pesam em cada uma das dimensões. 

Os métodos de rotação ortogonal, como o Varimax, são os mais indicados para se 

encontrar fatores independentes.  

Por fim, cabe relembrar que a análise fatorial depende do padrão de correlação 

entre as variáveis observadas, de maneira que é desejável que variáveis estatisticamente 

independentes não contribuam para a formação de um fator comum. Portanto, o teste final 

para a inclusão ou exclusão da variável será o nível de associação entre a variável e o 

fator extraído, sinalizado pelo valor da comunalidade.  

A importância da comunalidade reside no fato desta representar uma estimativa 

da variância que é explicada pelos fatores comuns, ou seja, quanto maior a comunalidade, 

maior será́ o poder de explicação daquela variável pelo fator. São apropriados valores 

acima de 0,5 (Figueiredo Filho & Silva Junior, 2010). Os resultados estão na Tabela 24. 

 

Tabela 24: Comunalidades 

Fatores Itens 
Loadings 

F1 F2 F3 

F1 

3.2.7 Qualidade de informação disponível 0,892   
3.2.6 Prevenção a fraudes contábeis 0,820   
3.2.8 Segurança no uso da informação 0,662   
3.2.5 Comunicação entre os contabilistas e os órgãos públicos 0,513   

F2 
3.2.9 Burocracia  0,842  
3.2.4 Controle estatal  0,690  
3.2.3 Fiscalização  0,676  

F3 
3.2.1 Serviços públicos   0,868 
3.2.2 Transparência das ações do Estado   0,841 

Comunalidades Inicial Extração 
3.2.1 Serviços públicos 1,000 0,808 
3.2.2 Transparência das ações do Estado 1,000 0,795 
3.2.3 Fiscalização 1,000 0,688 
3.2.4 Controle estatal 1,000 0,534 
3.2.5 Comunicação entre os contabilistas e os órgãos públicos 1,000 0,517 
3.2.6 Prevenção a fraudes contábeis 1,000 0,730 
3.2.7 Qualidade de informação disponível 1,000 0,826 
3.2.8 Segurança no uso da informação 1,000 0,495 
3.2.9 Burocracia 1,000 0,734 
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Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Apenas a questão 3.2.8 apresentou um valor ligeiramente abaixo, contudo, devido 

a proximidade do valor, este também foi considerado apropriado. 

Este conjunto de cuidados sinaliza que a técnica e a amostra estão estatisticamente 

adequadas e que os dados podem ser utilizados para o próximo procedimento.  

 

6.7.2 Modelo causal entre as variáveis (PLS-SEM) 

 

O presente trabalho recorreu à teoria para identificar os fatores explicativos. 

Entretanto, também se optou por recorrer ao modelo de equações estruturais através do 

PLS-SEM (Partial Least Square - Structural Equation Modeling), como suporte 

estatístico para validar tais relações.  

Também chamado de Path Analysis, o modelo PLS-SEM é um método estatístico 

baseado em variáveis compósitas cujo objetivo é o de maximizar a variável explicada das 

variáveis latentes endógenas (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014).  

Como exposto na metodologia, o modelo testado teve como base a teoria TAM 

em sua versão mais resumida. Entretanto, procedeu-se a algumas modificações entre as 

relações dos respectivos conceitos/construtos, sendo estas decisões sustentadas no plano 

metodológico e que tornaram o modelo mais adequado aos objetivos desta pesquisa.  

Por meio de uma extensa revisão de literatura, identificou-se duas outras variáveis 

latentes que poderiam contribuir para mensurar a percepção dos contabilistas ao uso dos 

sistemas citados, com características de uso compulsório para atender a legislação fiscal 

brasileira.  

Assim, o modelo operacionalizado foi formado pela versão mais resumida da 

TAM, juntamente com os conceitos Satisfação e Confiança, que foram testados em 

relação ao constructo governo eletrônico. 

A formação do Modelo e os procedimentos necessários são explicados a seguir. 

Destaca-se que o método PLS-SEM é calculado em duas etapas distintas: modelo de 

medida e modelo estrutural.  
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6.7.3 Modelo de Medida 

 

O modelo de medida define a natureza das variáveis e especifica os indicadores 

de medida que estão associados a cada variável (ou constructo). No caso específico do 

presente estudo, e na linha de estudos anteriores (Pinho & Soares, 2011), optou-se por 

modelos de natureza refletivos.  

Neste sentido, antes de se operacionalizar os cálculos, deve-se proceder à 

avaliação da validade e fiabilidade dos respectivos indicadores.  

A validade relacionada com o constructo é determinada por 3 componentes:  

• Validade convergente, 
• Validade discriminante, e 
• Validade fatorial. 

E a fiabilidade aqui foi analisada por meio das seguintes técnicas:  

• Fiabilidade Compósita (FC),  
• Alpha Cronbach (CA) 
• Teste de fiabilidade compósita de Dillon-Goldstein (Rho),  
• Variância Extraída Média (AVE).  

Estas análises, em conjunto, permitem demonstrar a validade do constructo 

(Saramago, 2014, p. 54). 

A validade convergente pode ser medida com base no valor de variância extraída 

média, mais conhecido como AVE que é o grau a partir do qual um dado construto 

explica a variância dos seus indicadores (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). Neste 

caso os valores devem ultrapassar os 0.50 (Fornell, 1981), o que significa que pelo menos 

50% do construto ou mais é explicado pelos seus indicadores. Cujos resultados AVE 

foram expostos na Tabela 25. 

 

Tabela 25: Resultados AVE 

 

A validade discriminante indica a medida que um construto é verdadeiramente 

distinto dos demais por padrões empíricos. A validade discriminante é a comprovação de 

Indicador AVE 
Utilidade percebida 0.69 
Facilidade de uso percebida 0,83 
Intenção de uso 0,75 
Confiança 0,68 
Satisfação 0,66 
Governo eletrônico  0,77 
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que um fator não está correlacionado com outros fatores. Por norma, este indicador é 

medido com base na raiz quadrada do AVE (Average Variance Extracted) de um dado 

construto que deve ser superior às respectivas correlações.  

A Tabela 26, abaixo, apresenta a matriz de correlações de Pearson e os valores 

obtidos por meio da raiz quadrada (√) dos AVEs estão apresentados na diagonal principal. 

Nesta é possível verificar a inexistência de correlações dos constructos com valores mais 

altos que os valores das raízes quadradas dos AVEs calculados. Logo não há razões para 

crer que exista problemas de validade discriminante. 

 

Tabela 26: Correlações de Pearson 

* Raiz quadrada do Average Variance Extracted (√��� ) 

 

A validade fatorial é geralmente avaliada pelos pesos fatoriais estandardizados A 

literatura recomenda considerar apenas cargas fatorais (factor loading) acima de 0,30 

(nível mínimo), cargas acima de 0,40 já são consideradas mais importantes e, se forem 

maiores que 0,50, estas são consideradas estatisticamente significativa (Moraes M. B., 

2018). Destaque ao fato de todos os valores factors loadings obtidos neste estudo foram 

acima de 0,70, conforme Tabela 27, que apresenta os loadings de cada um dos itens que 

formam as variáveis, assim como o resultado da significância estatística obtida pelo valor 

do teste t. 

  

 Confiança e-gov. IU PEU PU Satisfação 
Confiança (0,82)* 

     

e-gov. 0,419 (0,88)* 
    

IU 0,6 0,325 (0,85)* 
   

PEU -0,046 -0,024 -0,189 (0,91)* 
  

PU 0,535 0,199 0,663 -0,118 (0,83)* 
 

Satisfação 0,604 0,338 0,587 -0,37 0,523 (0,81)* 
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Tabela 27: Escalas de Medida (Loadings estandardizados) 

 

Para avaliar a fiabilidade foram calculados os Alphas de Cronbach (com 

consistências internas acima de 0,6), confiabilidade compósita e o Rho de Dillon-

Goldstein. 

Usualmente em SEM, a fiabilidade compósita é utilizada como substituta do Alfa 

de Cronbach (CA). Nossos resultados apontam uma fiabilidade compósita acima de 0,8. 

A confiabilidade compósita é usada para avaliar se a amostra, 
de fato, está livre de vieses ou ainda se as respostas – em seu 
conjunto – são confiáveis. Valores de confiabilidade composta 
entre 0,60 e 0,70 são considerados adequados em pesquisas 
exploratórias, enquanto que valores de 0,70 e 0,90 são 
considerados satisfatórios para os demais tipos de pesquisas 
(Nascimento & Macedo, 2016, p. 294). 

O Rho também foi calculado (com resultados acima de 0,6), uma vez que este 

estima a consistência interna dos indicadores refletivos do constructo, ou seja, se estes 

indicadores são manifestações consistentes do fator latente. 

O rho de Dillon-Goldstein é considerado melhor indicador do 
que o alfa de Cronbach. Na verdade, este último assume a 
equivalência de Tau das variáveis manifestas, ou seja, é 
assumido que cada variável manifesta apresente igual 
importância na definição da variável latente. O rho de Dillon-
Goldstein não assenta neste pressuposto; este indicador baseia-
se nos resultados do modelo em vez das correlações observadas 
entre as variáveis manifestas da base de dados (Saramago, 2014, 
p. 53). 
 

Constructo Questões que compõem o constructo 
Factor 
Loading 

t-
value 

Utilidade percebida 
Q.5.3 - Os clientes notaram diferenças no trabalho depois dos 
sistemas implantados? 

0.92 60.2 

Q.5.33 Eu vejo utilidade nestes sistemas para o meu trabalho? 0.72 11.2 
Facilidade de uso 
percebida 

Q.5.21 – Quantidade de trabalho 0.92 10.8 
Q.5.22 – Stress 0.89 10.5 

Intenção de uso 
Q.5.32 - Usa-los melhora minha performance? 0.87 48.7 
Q.5.36 - Eu usaria se não fosse obrigado? 0.84 29.2 

Confiança 
Q.5.23 - Confiança no trabalho apresentado 0.77 14.5 
Q.5.35 - Sinto que as informações estão seguras no sistema? 0.87 47.7 

Satisfação 
Q.5.24 - Satisfação pessoal 0.85 29.6 
Q.5.25 - Satisfação do cliente 0.78 16.8 
Q.5.37 - Estou satisfeito em trabalhar com eles? 0.80 24.1 

Governo eletrônico 
F1_ Prevenção e segurança 0.89 38.3 
F2: Controle e Fiscalização 0.91 56.7 
F3: Qualidade e transparência 0.84 25.1 
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Os resultados dos testes de fiabilidade e os valores dos AVEs encontrados estão 

apresentados a seguir, na Tabela 28. 

 

Tabela 28: Fiabilidade 

Rho = confiabilidade compósita de Dillon-Goldstein. 

 

Os valores obtidos com os testes demonstram que o modelo de medida adotado é 

valido, dentro dos parâmetros adotados. Neste sentido, deu-se prosseguimento para a 

análise seguinte, que é a análise do modelo estrutural. 

 

6.7.4 Partial Least Square - Structural Equation Modeling  

 

Para averiguar quais conceitos foram importantes para a percepção do conceito 

governo eletrônico pelos contabilistas participantes fez-se necessário o desenvolvimento 

de um modelo e da adoção de ferramentas estatísticas robustas e atuais. Como já 

mencionado, a abordagem eleita para a construção de modelo se realiza em duas etapas. 

Assim, após ter sido obtida uma validação do modelo de medida, de seguida, procede-se 

para a avaliação do modelo estrutural. A avaliação do modelo estrutural (relações entre 

os construtos) é realizada por meio das seguintes estatísticas: os coeficientes de 

determinação (R2); a relevância preditiva (Q2), tamanho e significância dos coeficientes 

betas (�) e tamanhos do efeito. 

Uma vez que o PLS tem uma natureza preditiva e o seu objetivo é maximizar a 

variância das variáveis dependentes, então o primeiro critério a ter em linha de conta é a 

análise do coeficiente de determinação (R2) das variáveis endógenas (Pinho & Soares, 

2011). O segundo é a análise do tamanho dos efeitos e o terceiro é avaliar a significância 

dos coeficientes betas (�).  

O Tamanho do Efeito (ES) é um nome dado a uma família de índices que medem 

a magnitude de um efeito de tratamento. Ao contrário dos testes de significância, esses 

índices são independentes do tamanho da amostra. Chin, Marcolin, e Newsted (1996) e 

Constructo Composite reliability Cronbach Alpha Rho 
Utilidade percebida 0.81 0.61 0.72 
Facilidade de uso percebida 0 .91 0.80 0.81 
Intenção de uso 0.84 0.64 0.64 
Confiança 0.81 0.60 0.61 
Satisfação 0.85 0.75 0.77 
Governo eletrônico  0.81 0.86 0.88 
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Pinho e Soares (2015) reafirmam a importância de reportar o tamanho do efeito, uma vez 

que este ajuda os pesquisadores a avaliarem a contribuição global da pesquisa (ver Tabela 

29). 

 

Tabela 29: Tamanho do efeito 

CV-C (Cross-validated communality); CV-R (Cross-validated redundancy). 

 

Neste estudo, a proporção total da variância para (R2) de cada variável endógena 

explicada pelo modelo é: Confiança= 0,35; Governo Eletrônico 0,20; IU = 0,45; e, PEU 

= 0,44, conforme Tabela 29, acima. Ainda segundo Pinho e Soares (Pinho & Soares, 

2014), “A Q2 greater than zero implies that constructs have predictive relevance”. 

Uma vez que o resultado destes testes prévios foi favorável, verificou-se que as 

escalas para a realização do procedimento SEM (estimar as relações causais entre os 

construtos), são adequados e as estimativas dos parâmetros obtidas são apresentados na 

Tabela 30, juntamente com as estatísticas de ajuste.  

No que diz respeito à significância dos coeficientes de impacto, procedeu-se à 

técnica do boostrapping que permitiu gerar um vasto número de sub-amostras (N=5000) 

e deste modo assegurar uma maior estabilidade das estimativas entre as variáveis em 

causa. 

  

Latent Variables R2 CV-C Q2 CV-R Q2 
Confiança 0.35 0.13 0.22 
Governo Eletrônico 0.20 0.50 0.13 
IU 0.45 0.22 0.30 
PEU 0.44 0.41 - 
PU - 0.16 - 
Satisfação - 0.32 0.25 
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Tabela 30: Estimativas dos parâmetros e estatísticas de ajuste 

Nível de significância: *0,05 (t=1,645) **0,01 (t= 2,326) e ***0,001 (t= 3,092), ¹0,1 (t=1,282) 

 

Observa-se que a análise conjunta dos � values com os resultados da estatística “t” 

apresentaram valores considerados significantes, a um nível de significância de 1% para 

5 itens. A hipótese H2 pode ser considerada aceite a 5% de confiança.  

Apenas a hipótese H6 apresentou resultados que não foram considerados 

significantes a um nível de significância de pelo menos 5%. Estes resultados permitem 

concluir que as cargas do modelo externo (modelo estrutural) são significativas. 

No que toca as relações, por possuir melhor semiótica, optou-se pela representação 

gráfica, apresentada na figura 17. Nesta estão apresentadas as hipóteses e as respectivas 

estimativas: 

  

Nº Caminho / Hipóteses 
Original 

Sample (ß) 

Standard 

Desviation 

T 

Statistics 
�	Values Aceite? 

H1. 
PU -> IU 
Utilidade Percebida afeta 
positivamente Intenção de uso 

0,65*** 0.04 16,7 0.00 SIM 

H2. 
PEU -> IU 
Facilidade Percebida de Uso afeta 
positivamente Intenção de uso 

-0,11* 0,05 2,19 0,01 SIM 

H3 
IU -> CONF 
Intenção de uso afeta positivamente a 
Confiança 

0,60*** 0,05 12,0 0.00 SIM 

H4. 
IU -> SATISF 
Intenção de uso afetada Satisfação 

0,35*** 0,06 5,55 0.00 SIM 

H5. 
CONFI -> SATISF 
Confiança afeta positivamente 
Satisfação 

0,39*** 0,06 5,77 0.00 SIM 

H6. 
SATISF -> eGOVERNMENT 
Satisfação afeta positivamente a 
percepção sobre governo eletrônico 

0,12¹ 0,08 1.48 0.06 NÃO 

H7. 
CONFI -> eGOVERNMENT 
Confiança afeta positivamente a 
percepção sobre o governo eletrônico 

0.35*** 0,08 4.4 0.00 SIM 
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Figura 17: Modelo Estrutural 

 

 

Com base nos coeficientes de caminho apresentados na figura 17, é possível 

afirmar que apenas a relação entre facilidade percebida para intenção de uso se mostra 

negativa, contudo, cabe ainda destacar que as perguntas que compõem esta variável foram 

feitas na negativa e em escala invertida. São elas: quantidade de trabalho e nível stress. 

Entretanto, os resultados encontrados para esta hipótese (H2), encontram eco nos 

resultados de Pinho e Soares (2011). Estes autores apontam que isto também pode ser 

sustentado na teoria, pois “Following Davis et al. (1989) PU, but not PEU, is considered 

to have a direct effect on intention to use innovations” (p.125). PEU também apresenta 

um beta pequeno nos resultados de Belanche, Casaló e Flavián (2012). 

Na amostra estudada, os contabilistas reiteram que a percepção da utilidade (PU) 

se relaciona com a intenção de uso (UI) direta e positivamente, (�= 0,65, �= 0,001). 

Os resultados obtidos oferecem indícios de que intenção de uso se relaciona a 

confiança (H3), assim como, com a satisfação (H4), ou seja, direta e positivamente. Este 

resultado oferece indícios de que a intenção de uso afeta a confiança (0,6) de modo mais 

intenso que a satisfação (�= 0,35, �= 0,001). 

Nas hipóteses relacionadas a confiança, a literatura a respeito de países em 

desenvolvimento e que propõem atenção a este constructo encontrou eco nesta pesquisa. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa oferecem indícios de que a percepção sobre o 

governo eletrônico é impactada pela confiança dos usuários (�= 0,35, �= 0,001). De 

maneira análoga, a confiança também afeta a percepção sobre satisfação. 

Por outro lado, nesta pesquisa, a hipótese 6 apresentou resultados que não 

permitiram que esta fosse aceita, deste modo, não foi possível corroborar com a hipótese 

 

 

 

 

 

 

H1:  0,65 H2: -0,11 

H3:  0
,60 

H4:  0,35 

H5:  0,39 

H6  

H7: 0,35 

Facilidade Utilidade 

Confiança 

Satisfação 

e-Governo 
Intenção 
de Uso 

Hipótese: 

Aceita:  Não aceita: 
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de que a satisfação impacta a percepção sobre o governo eletrônico, dentro dos 

parâmetros adotados.  

Os resultados oriundos do modelo de análise demonstram que a utilidade 

percebida possui uma alta correlação em relação a intenção de uso, enquanto facilidade 

não demonstra um beta considerável.  

Face a isto, optou-se por testar o modelo adicionando-se as variáveis satisfação e 

confiança, dado estas serem recorrentes na literatura que aborda países em 

desenvolvimento. Cabe destacar ainda que a análise inicial demonstrou que a opção por 

três componentes obedeceu ao critério de Kaiser do eigenvalue maior que 1 e esta opção 

foi capaz de explicar 68,75% da variância. 

Os dados foram rotacionados de forma ortogonal pelo método Varimax e a medida 

de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação amostral para a análise (KMO = 0,776 para 

uma amostra de 195 participantes). Por fim, o teste de esfericidade de Bartlett [qui-

quadrado (36 gl) = 628,974, p menor que 0,001], indicou que as correlações entre os itens 

são suficientes para a realização da análise.  

O modelo causal então demonstrou que a Utilidade Percebida afetou 

positivamente Intenção de uso com um ß de 0,65 (H1). Que a Intenção de uso afetou 

positivamente a Confiança (H3) ß 0,60 e a Confiança afeta positivamente a percepção 

sobre o governo eletrônico (H7) e ß 0.35. Também se verificou que a Confiança afeta 

positivamente Satisfação (H5) e ß 0,39. Contudo a hipótese de a confiança afetar a 

percepção sobre o governo eletrônico não foi validada e apesar de ser estatisticamente 

significante, a Facilidade Percebida de Uso tem pouco impacto sobre a Intenção de uso. 

Frente a estes resultados, o próximo capítulo apresenta as conclusões. 
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Capítulo 7 Conclusão 

 

 

Este capítulo apresenta as principais conclusões obtidas e aponta as contribuições 

oferecidas por este estudo. Apresenta ainda as limitações encontradas e oferece algumas 

sugestões para novos estudos. 

 

7.1 Principais conclusões 

 

As relações entre o Estado e a Contabilidade é um tema que tem recebido diversas 

contribuições, com destaque para os trabalhos desenvolvidos por Peter Miller e Nikolas 

Rose, desde o início dos anos 1990. Assim, este não chega a ser um tema recente, contudo 

é um tema que volta a emergir com as novas tecnologias e que se mostra relevante para 

entender o presente e as recentes mudanças tecno-sociais.  

Por meio da observação de fatos históricos e de dados retirados da literatura e na 

legislação, esta tese buscou investigar como o Estado e a Contabilidade se relacionam e 

de que maneira o governo eletrônico impactou este relacionamento.  

Foram encontrados indícios que suportam afirmar que o Estado, ao longo dos anos, 

passou a dar maior utilidade a informação contábil, tanto para fins de controle interno 

quanto no que se refere aos contribuintes. Destaca-se que muitas das informações 

contábeis que até meados do século passado eram consideradas privativas, hoje possuem 

divulgação compulsória.  

A obrigatoriedade de maior disclosure, muitas vezes por meio da exigência de 

declarações, relatórios, comunicações e outras obrigações acessórias38, são exemplos da 

apropriação do Estado aos números contábeis. Entretanto, se por um lado isto pode 

                                                
 

38 As obrigações acessórias são um dever administrativo, cuja finalidade é controlar o cumprimento 
da obrigação tributária. É a entrega de dados ao fisco para comprovar o pagamento da obrigação principal. 
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representar uma aproximação, por vezes, também pode representar uma relação que 

envolve poder e conflitos.  

Dentre os exemplos de ações estatais, este estudo destacou as imposições legais 

ocorridas nos anos próximos à virada do milênio, que se chocavam com alguns preceitos 

contábeis.  

Por meio de regras legais (não necessariamente técnicas) o Estado provocou 

modificações na prática contábil, na formulação de relatórios financeiros e em conceitos 

que eram considerados como princípios geralmente aceitos, tais como o Princípio da 

Atualização Monetária (proibido desde 1995 e revogado pela Resolução CFC nº 1282 de 

2010) ou o Princípio do Registro pelo Valor Original.  

A legislação sobre as demonstrações contábeis à época, determinava que o 

objetivo destas era o de evidenciar resultados tributários, o que por vezes se sobrepunha 

a outros interesses, de modo que a informação útil para a tomada de decisão de outros 

interessados estava renegada a segundo plano, pois não era divulgada, além de esconder 

a essência das operações, ocasionalmente.  

Por meio do poder de legislar o Estado requereu uma posição de hegemonia, 

expondo que este relacionamento se sustenta sob alguma disputa de poder (assimétrico) 

e que confere ao Estado uma posição de stakeholder privilegiado, conforme preconizaram 

Iudícibus, Martins e Carvalho (2005, p. 14).  

Pode-se afirmar que foi apenas com a virtualização do Estado, personificada nos 

programas de governo eletrônico e com as recentes mudanças nas estruturas fiscais e 

tributárias que ocorre uma maior democratização da informação.  

Em um primeiro plano, o Estado passou a oferecer livre acesso a diversas 

informações e em diferentes suportes, tais como os telefones, smartphones ou 

computadores. Da mesma forma, a digitalização veio a possibilitar ao Estado capturar 

informações para além dos formulários apresentados pelos contabilistas. Na raiz destas 

mudanças estão as alterações no fluxo informacional, onde raros são os exemplos de 

instituições que não foram impactadas de algum modo. 

Os impactos dentro do Estado podem ser vistos inclusive em estruturas de poder. 

Dentre os exemplos mais visíveis estão a junção da Receita Federal com a Previdência 

Social e o Sistema SIMPLES e o Super-Simples. Estes últimos contribuíram para que 

fosse possível ter informações municipais, estaduais e federais em um mesmo banco de 

dados. Estes resultados convergem a Yildiz (2007), que já alertava para o risco da 
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integração de diversas esferas de poder em uma mesma base de dados e da potencial 

concentração de informações nas mãos de um pequeno grupo. 

As percepções dos contabilistas sobre influência do Estado na Contabilidade são 

convergentes a uma possível dominância do Estado sobre a Contabilidade. O estudo 

empírico, realizado por meio da aplicação do questionário, demonstrou que a maioria dos 

269 respondentes assinalaram que o governo possui influência total sobre a Contabilidade.  

Os contabilistas também foram questionados sobre outros aspectos desta relação. 

Entre os pesquisados, 41% se mostraram insatisfeitos com esta relação, pois responderam 

que esta era positiva apenas para o Estado, entretanto, aproximadamente 45% dos 

inquiridos assinalaram que o Estado e a Contabilidade se relacionam de modo positivo 

para ambos, possivelmente de encontro a ideia de “mutually constitutive” apontada por 

Rose (1991, p. 673).  

No sentido oposto desta relação, os contabilistas inquiridos reconhecem a 

importância da Contabilidade para a administração pública, onde se destaca o papel da 

informação contábil como ferramenta de validação de decisões governamentais. Os 

inquiridos também reconhecem a responsabilidade da Contabilidade em fornecer 

sustentação teórica e na promoção de justiça social, contudo, um menor reconhecimento 

comparativamente.  

Quanto a introdução dos sistemas eletrônicos de governo, o inquérito demonstrou 

que a classe contábil compreende que o governo eletrônico impacta positivamente a 

percepção sobre a utilidade do trabalho realizado.  

As respostas do inquérito apontam que a maioria dos respondentes não 

reconhecem melhorias nos potenciais benefícios de primeiro nível (como maiores 

ganhos) e afirmam ter ocorrido aumento de ônus (tais como responsabilidade profissional, 

volume de trabalho, custos e nível de stress). Ainda assim, a percepção em relação à 

implantação do governo eletrônico é positiva, potencialmente decorrente do 

reconhecimento de melhorias naquilo que chamamos de benefícios de segundo nível e 

que corresponde a uma percepção de melhorias na qualidade do trabalho, no 

reconhecimento profissional e na satisfação dos clientes. 

Também se identificou uma percepção positiva no que toca a expectativas futuras, 

pois 67% dos respondentes acreditam que esta relação tem melhorado nos últimos vinte 

anos e mais de 86% dos inquiridos aprovam a digitalização do Estado, com destaque para 

os itens “Prevenção a fraudes contábeis”, “Qualidade de informação disponível”, 

“Segurança no uso da informação” e “Fiscalização”, algo que pode sinalizar maior 
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responsabilidade social e profissional, de modo que os resultados encontrados fazem eco 

ao trabalho de Tachizawa e de Andrade (2008). 

Os testes estatísticos PLS-SEM realizados demonstraram que a Utilidade 

Percebida de Uso afetou positivamente a Intenção de Uso, corroborando a teoria TAM. 

Também se constatou que o constructo Confiança afeta positivamente a percepção sobre 

o Governo Eletrônico, em linha com a literatura adotada. 

Por outro lado, estes mesmos testes estatísticos demonstraram que a Facilidade de 

Uso Percebida não afeta a Intenção de Uso. Ainda que não corrobore com a teoria TAM, 

converge aos resultados obtidos por Pinho e Soares (2011). No mesmo sentido, não foi 

possível validar a literatura sobre Satisfação, dado que esta não afetou positivamente a 

percepção sobre o Governo Eletrônico (ambas hipóteses rejeitadas dentro dos parâmetros 

adotados por este estudo).  

Visto de modo um pouco mais amplo, este estudo ofereceu um conjunto de 

informações, das quais é possível inferir que o relacionamento entre a Contabilidade e o 

Estado tem se transformado.  

No que toca à Contabilidade, pode-se observar uma maior exigência na formação 

comprovada e continuada dos profissionais. Isto sustenta a ideia de que a introdução de 

ferramentas eletrônicas está a provocar alterações nas competências que usualmente são 

exigidas aos contabilistas.  

Isto é refletido em ações estatais, tais como o fim do reconhecimento dos cursos 

de nível médio, o retorno do exame de suficiência, a implantação de exames de qualidade 

do ensino superior pelo Governo Federal e as alterações na legislação que regulamenta a 

profissão.  

Estas medidas respaldam a ideia de um potencial crescimento da responsabilidade 

profissional, amplamente observada pelos contabilistas inquiridos, algo desejável para 

fazer frente a ampliação da discricionariedade nas escolhas contábeis, característica das 

normas IFRS adotadas contemporaneamente. 

Diversas respostas livres obtidas no questionário convergem esta proposição. A 

expectativa favorável em relação ao futuro da profissão e o crescente número de 

ingressantes nos cursos de formação contábil sinalizam positivamente estas mudanças. 

Com isto, foi possível encontrar indícios de que o Estado brasileiro se relaciona 

com a Contabilidade de modo mutuamente constitutivo, contudo nem sempre harmonioso. 

Também foi possível observar que os meios eletrônicos passaram a permitir maior 

flexibilidade quanto ao destinatário da informação contábil, de onde se é possível afirmar 
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que a introdução das novas tecnologias tem potencial para ampliar a eficiência destas 

informações.  

Destarte, faz todo o sentido que o governo somente a partir desta nova estrutura 

tenha passado a reduzir sua interferência na padronização dos relatórios financeiros, algo 

que era impensável nos anos 90. A responsabilidade pela normatização vem 

gradativamente sendo transferida para entidades ligadas a Contabilidade, tais como o 

Conselho Federal de Contabilidade ou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, uma vez 

que a informação potencialmente pode ser reconstruída rapidamente, a baixo custo, ou 

ainda, obtidas por outras vias, além dos relatórios contabilísticos padronizados. 

Estas descobertas sinalizam que o Estado e a Contabilidade estão se transformando 

com as inovações, recriando uma nova realidade, em um arranjo aparentemente menos 

assimétrico, que pode ser compreendido como um relacionamento mais colaborativo e 

menos dependente, de ambos os lados.  

 

7.2 Contribuições  

 

Ao apresentar um panorama amplo, devidamente contextualizado, com fatos 

políticos passados e presentes e ao descrever os principais aspectos da estrutura fiscal 

tributária do Brasil, este trabalho reuniu um conjunto de conhecimentos amplo e útil para 

a compreensão das dinâmicas da relação entre o Estado e a Contabilidade brasileira, assim 

como, do cenário envolvente.  

Ao envolver o impacto das inovações tecnológicas no relacionamento entre o 

Estado e a Contabilidade e analisar como estes três elementos se relacionam, trouxe 

ineditismo ao tema, com descobertas capazes de contribuir a esta discussão, tanto ao nível 

teórico quanto ao nível empírico.  

Os resultados obtidos são úteis á academia, pois apresenta o tema de modo 

integrado, demonstrando que este relacionamento é influenciado por aspectos políticos, 

históricos e sociais, assim como, pela introdução de ferramentas eletrônicas. 

Este trabalho descreve de modo inédito a percepção dos profissionais da 

contabilidade, constituindo-se assim uma fonte atual de informações úteis às entidades 

responsáveis pela profissão. 
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Da mesma forma, ao identificar constructos como Utilidade e Confiança como 

relevantes para a percepção do governo eletrônico, esta tese oferece um amplo conjunto 

de dados aos desenvolvedores de politicas estratégicas.  

Para além de um amplo referencial histórico, este estudo se completa por uma 

análise empírica acerca da percepção dos profissionais da Contabilidade. Este é obtido 

por meio de um inquérito por questionário e analisado por meio de técnicas estatísticas 

sofisticadas. Assim, a abordagem eleita por esta tese pode ser considerada inovadora, 

pertinente e atual.  

A nível teórico, este estudo é pioneiro 39  em ampliar a discussão sobre o 

relacionamento entre o Estado e a Contabilidade ao introduzir as inovações do governo 

eletrônico brasileiro. Do mesmo modo, é inovador ao testar um modelo estatístico com 

pressupostos da teoria TAM e os constructos confiança e satisfação. 

A amostra investigada apresentou respostas que corroboram com a literatura 

analisada, especialmente no tocante a Confiança. Entretanto, o constructo Facilidade de 

Uso Percebida, dentro deste ambiente de uso compulsório e dos parâmetros adotados, não 

se mostrou estatisticamente significante para impactar positivamente a percepção sobre o 

governo eletrônico, o que é interessante pois são resultados contraditório aos usualmente 

obtidos pelo modelo TAM. 

Esta pesquisa também identifica fatores que impactam a percepção dos 

contabilistas em relação ao governo eletrônico, assim como, em relação a própria 

profissão. Destaca-se que estes profissionais detectaram e existência de diversos ônus e 

ausência de benefícios imediatistas, contudo, como observado, acreditam que a profissão 

está a evoluir de modo positivo, algo que foi refletido inclusive nas expectativas futuras.  

Estas descobertas são contributos interessantes para todos que buscam a 

valorização da classe e para os desenvolvedores de políticas estratégicas, pois permitem 

identificar fraquezas e oportunidades e indícios das mudanças nas competências 

profissionais, que se tornam potencialmente mais transversais. 

Observou-se que são as informações contábeis que ainda abastecem a 

administração pública com dados. 

Muitas ações são validadas com base nos números e na racionalidade oferecida 

pela contabilidade. É também por meio destas informações que o governo controla seus 

                                                
 

39 Até onde sabemos e nos mesmos moldes. 



 216 
 

atos e os de seus governados, assim como, são os números tratados pela Contabilidade 

que são divulgados. Deste modo, pode-se afirmar que a Contabilidade faz parte do 

conjunto de tecnologias que compõem o sistema de informação, decisão e comunicação 

do Estado.  

Verificou-se ainda que o abastecimento de informações do Estado até 

recentemente, era oriundo quase que exclusivamente do trabalho realizado pelos 

contabilistas. Contudo, com as novas ferramentas que permitem capturar e cruzar 

informações de diversas fontes, o trabalho do contabilista tem se tornado uma fonte 

parcial, nos últimos anos. Pode-se afirmar que se tem desenvolvido um novo fluxo 

informacional, que por vezes, se desvia das mesas de trabalho dos contabilistas. Um 

conjunto de descobertas interessantes a todos que tem a Contabilidade como profissão. 

 

7.3 Limitações do Estudo 

 

Os modelos usualmente são criados para representar a realidade de forma 

simplificada, de modo que somente podem ser utilizados dentro de certas limitações. Da 

mesma forma, os estudos também acabam por estar sujeitos às limitações, tais como, 

estarem restritos a certa população ou a um determinado período. Mesmo assim, ficam 

seus resultados válidos, ainda que restritos. 

Este estudo espelha isto e seus resultados são limitados à amostra, ou seja à 

percepção das poucas centenas de respondentes que não cobrem o território nacional 

homogeneamente, o que inviabiliza generalizações.  

Este estudo não deve nem ser considerado como representante da realidade 

brasileira. Este também deu foco privilegiado a fiscalidade e a contabilidade pública, que 

representam a maioria dos contabilistas brasileiros. Os outros ramos da contabilidade não 

foram abordados por fugirem do tema, no que se refere as relações com o Estado. 

Para além disto, este estudo teve o foco dirigido especificamente ao 

desenvolvimento do governo eletrônico promovido pelo Governo Federal, uma vez que 

as iniciativas de governos estaduais ou municipais foram apenas citadas, de maneira 

superficial e limitada a alguns poucos projetos pioneiros. 

Provavelmente muitas iniciativas não foram destacadas, uma vez que se trata de 

um país de proporções continentais, dotado de diferenças regionais significativas. 
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Diferenças estas que são destacadas no texto, dado ter sido possível identificar que alguns 

estados ainda não estão a oferecer alguns serviços que já estão disponíveis em outros 

locais há quase 20 anos.  

Em outras palavras, este estudo procurou apresentar um fio condutor 

razoavelmente homogêneo e federalizado sobre uma realidade que em alguns momentos 

pode ser heterogênea, dado que é dependente de recursos e de vontade política regional. 

Destaca-se ainda que este estudo se limita ao período compreendido entre 1995 e 

2014, considerado aqui como os primeiros 20 anos de governo eletrônico do Brasil, algo 

que pode representar algum juízo de valor, uma vez que não existe consenso sobre isto.  

 

7.4 Sugestões para estudos futuros 

 

Como sugestão de abordagem em futuras investigações, sugere-se complementar 

o estudo com a realização de entrevistas. Estas poderiam dar maior profundidade ao 

estudo. 

Verificou-se que a satisfação com o governo eletrônico estava relacionada a 

necessidades que aqui foram classificadas como de segundo nível. Identificou-se também 

um crescente número de alunos e de cursos de Contabilidade, assim como, um número 

comparativamente pequeno de profissionais registrados no conselho de classe. Estes 

temas merecem ser pesquisados. 

Também tivemos opiniões muito interessantes nas respostas livres. Ocorreram 

diversas manifestações sobre a necessidade de mudança de perfil profissional, apontando 

a necessidade de maior conhecimento de finanças ou de tecnologias da informação e 

diversas outras opiniões interessantes e construtivas. Elas fomentam a ideia de estudos 

sobre o novo perfil e as competências necessárias ao profissional desta nova fase.  
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Apêndices 

 

Apêndice 1: Carta de apresentação do questionário 

 

Caro(a) Colega,  

Encontro-me a realizar uma investigação, no âmbito de um Doutoramento 

aprovado pelo Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, na Área de 

Contabilidade cujo tema é Estado, governo eletrônico e a Contabilidade. Uma análise 

sobre estas relações. 

Um dos objetivos principais deste estudo é analisar o relacionamento entre o 

Estado e a Contabilidade e a existência de possíveis impactos dado a introdução do 

programa de governo eletrônico brasileiro e analisar como a introdução de novas 

ferramentas eletrônicas foi percebida pelos profissionais da Contabilidade.  

É para levar a cabo a consecução do objetivo acima enunciado que necessito da 

sua preciosa colaboração nesta investigação mediante resposta individual ao 

questionário no link. As suas respostas serão estritamente confidenciais e muito 

importantes para um adequado diagnostico da situação.  

Por favor, acesse o link do google abaixo e nos ajude a conhecer a sua opinião. 

Link: https://goo.gl/forms/veIh9G5RbQNRg8la2 

Agradeçemos desde já a sua disponibilidade.  

Com os melhores cumprimentos,  

Armando Dias da Fé Jr. 

Doutorando Universidade do Minho, Portugal 

armandojr@usp.br ou diasdafe@gmail.com  
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Apêndice 2: Questionário 

 

 

03/10/2018 00(12A percepção dos contabilistas sobre o impacto do governo eletrônico nas relações entre a Contabilidade e o Estado

Página 1 de 9https://docs.google.com/forms/d/1yvkfahwStr-yeabgt92yCZJo-sqDPUvK7fj7GYP7SSw/printform

A percepção dos contabilistas sobre o impacto do

governo eletrônico nas relações entre a

Contabilidade e o Estado
Esta pesquisa tem por objetivo identificar quais as percepções dos profissionais da contabilidade 
sobre as possíveis mudanças no relacionamento entre o Estado e a Contabilidade decorrentes 
do surgimento do governo eletrônico.

*Obrigatório

Passe para a pergunta 1.

1. Perfil
Não são solicitadas informações pessoais ou que possam lhe identificar.

1. 1.1 Em qual estado trabalha (ou
trabalhava)? Apenas o principal *

2. 1.2 Como se define

Marcar apenas uma oval.

 Masculino

 Feminino

 Outra opção

3. 1.3 Quanto tempo possui de: *

Marcar apenas uma oval por linha.

Menos de 1 de 1 a 5 de 5 a 10 10 a 20 20 a 30 mais de 30

Formado

Experiência prática

4. 1.4 Qual a sua idade?
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Anexos 

Anexo 1: Classificação dos tributos 

 

 

Classif. Nome do agrupamento e do tributo Esfera 

1000 Tributos sobre a Renda  Federal 

1100 Pessoas Físicas  Federal 

1100 Imposto de Renda das Pessoas Físicas – ajuste Federal 

1100 Imposto de Renda Retido na Fonte – Trabalho Assalariado União Federal 

1100 Imposto de Renda Retido na Fonte – governos estaduais, suas fundações e autarquias Federal 

1100 Imposto de Renda Retido na Fonte – governos municipais, suas fundações e autarquias Federal 

1100 Contribuição s/ Receitas de Concursos e Prognósticos Federal 

1200 Pessoas Jurídicas  Federal 

1200 Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (regime do lucro real) Federal 

1200 Contribuição Social sobre o Lucro Liquído (regime do lucro real) Federal 

1900 Retenções Não Alocáveis  Federal 

1900 Imposto de Renda Retido na Fonte – Capital Federal 

1900 Imposto de Renda Retido na Fonte – Não Residentes Federal 

1900 Imposto de Renda Retido na Fonte – Outros Federal 

2000 Tributos sobre a Folha de Salários  F/E/M 

2100  Previdência Social  F/E/M 

2110 Empregador  Federal 

2110 Contribuição para o INSS – Cota Patronal (inclui o Seguro Acidente do Trabalho – SAT)  Federal 

2110 Contribuição para a Seguridade Social do Servidor Público – Parcela Governo F/E/M 

2110 Previdência dos Estados – Parcela Governo Estadual 

2110 Previdência dos Municípios – Parcela Governo Municipal 

2120 Empregado  F/E/M 

2120 Contribuição para o INSS – Cota Empregado Federal 

2120 Contribuição para a Seguridade Social do Servidor Público – Parcela Servidor F/E/M 

2120  Previdência dos Estados – Parcela Servidor Municipal 

2120 Previdência dos Municípios – Parcela Servidor Municipal 

2120 Fundo de Saúde Militar – Beneficiário Federal 

2120 INSS – Entidades filantrópicas Federal 

2130 Autônomos  Federal 

2130 Contribuição para o INSS – Autônomo Federal 

2190 Demais Contribuições Providenciarias não Alocáveis  Federal 

2190 INSS – Reclamatória trabalhista Federal 

2190 INSS - Outras receitas Federal 

2190 INSS – deposito judicial (GPS) Federal 

2190 INSS – deposito judicial (Repasse STN) Federal 

2190 Débitos INSS Federal 

2200 Seguro Desemprego Federal 
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2900 Outros Federal 

2900 Contribuição para o Salário Educação Federal 

2900 Contribuições para o Sistema “S” Federal 

2900 PIS – folha de pagamento Federal 

2900 PASEP Federal 

2900 Contribuição para o Custeio das Pensões Militares Federal 

2900 Cota-parte da Contribuição Sindical Federal 

2900 Contribuição para o Ensino Aeroviário Federal 

2900 Contribuição para o Ensino Profissional Marítimo Federal 

2900 Contribuição para o Fundo de Saúde - PMDF/BMDF Federal 

2900 Contribuições Rurais Federal 

2900 Contribuição Voluntária Montepio Civil  Federal 

3000 Tributos sobre a Propriedade  F/E/M 

3100 Propriedade Imobiliária Rural Federal 

3100 Imposto Territorial Rural (ITR) Federal 

3100 Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) Municipal 

3200 Propriedade de Veículos Automotores  Estadual 

3200 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) Estadual 

3300 Transferências Patrimoniais  E/M 

3300 Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD)  

3300 Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)  

4000 Tributos sobre Bens e Serviços  F/E/M 

4100 Tributos Gerais  F/E/M 

4110 Tributos Não Cumulativos  F/E 

4110 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Telecomunicações (ICMS)  

Estadual 

4110 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)  Federal 

4110 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Não Cumulativo (COFINS-
NC) 

Federal 

4110 Contribuição para o Programa de Integração Social – Não Cumulativo (PIS-NC) Federal 

4120 Tributos Cumulativos  F/M 

4120 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cumulativo (COFINS-C) Federal 

4120 Contribuição para o Programa de Integração Social – Cumulativo (PIS-C) Federal 

4120 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) 

F/E/M 

4120 
Contribuição Social sobre o Lucro Liquído do regime de tributação do Lucro Presumido 
(CSLL-LP) 

Federal 

4120 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - regime de tributação - Lucro Presumido (IRPJ-
LP) 

Federal 

4120 Imposto sobre Serviços (ISS) Municipal 

4200 Tributos Seletivos  F/E 

4200 IPI automóveis Federal 

4200 ICMS automóveis Estadual 

4200 ICMS bebidas Estadual 

4200 CIDE combustíveis Estadual 

4200 ICMS combustíveis Estadual 

4200 ICMS energia elétrica Estadual 

4200 IPI tabaco Federal 

4200 ICMS tabaco Estadual 

4200 ICMS telecomunicações Estadual 
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4300 Tributos sobre o Comércio Exterior  Federal 

4300 Imposto de Importação (II) Federal 

4300 Imposto de Exportação (IE) Federal 

4400 Taxas de Prestação de Serviço e de Poder de Polícia  F/E/M 

4400 Taxas federais Federal 

4400 Outros tributos estaduais Estadual 

4400 Outros tributos municipais  Municipal 

4500 Contribuições Providenciarias  Federal 

4500 Contribuição Providenciaria sobre o faturamento Federal 

4500 INSS - Clubes de Futebol Federal 

4500 INSS – Comercialização da Produção Rural Federal 

4600 Outras Contribuições Sociais e Econômicas  Federal 

4600 Rec. Partic. Seguro DPVAT  Federal 

4600 Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - ARFMM  Federal 

4600 

Contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela PJ detentora de licença 
de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de 
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou 
domiciliados no exterior (CIDE Remessas) 

Federal 

4600 Contribuição sobre a Receita de Empresas de Telecomunicações Federal 

4600 Contribuição sobre a Receita de Permissionários e Concessionários de Energia Elétrica Federal 

4600 
Contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fiscalização - FUNDAF 

Federal 

4600 Contribuição sobre as lojas francas, entrepostos aduaneiros e recintos alfandegados Federal 

4600 Contribuição sobre o Faturamento de Empresas de Informática Federal 

4600 Contribuição sobre Selos Especiais de Controle Federal 

4600 
Contribuição para o Desenvolvimento da Indust. Cinematográfica Nacional – 
CONDECINE 

Federal 

4600 Contribuição sobre a Arrecadação de Fundos de Investimentos Regionais Federal 

4600 Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública Federal 

4600 Receita de Distribuição Audiovisuais por Prestador de Serviço Federal 

4600 Contribuição sobre Apostas em Competições Hípicas Federal 

4600 Contribuição sobre Jogos de Bingo Federal 

5000 Tributos sobre Transações Financeiras  Federal 

5100 Tributos sobre Débitos e Créditos Bancários  Federal 

5100 
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira – CPMF  

Federal 

5200 Outros Federal 

5200 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e Títulos e Valores Mobiliários 
(IOF)  

Federal 

9000 Outros Tributos  Federal 

9000 Receita da Dívida Ativa Federal 

9000 Adicional sobre passagens aéreas domesticas Federal 

9000 Contribuição para o PIN – Programa de Integração Nacional Federal 

9000 INSS –Financiamento Estudantil – FIES Federal 

9000 Contribuição para o PROTERRA Federal 

9000 Contribuição para o Fundo Nacional de Saúde – FNS Federal 

9000 Quitação de débitos do INSS Federal 

9000 Reserva Global de Reversão Federal 

9000 Outras Contribuições Sociais Federal 

9000 Outras Contribuições Econômicas Federal 
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Anexo 2: Classes de receitas - SEF  

Ajustes na classificação do SCN/IBGE40 

(Orair, Gobbetti, Leal, & Silva, 2013, p. 13) 
 

 

 

                                                
 

40 SCN: Sistema de Contas Nacionais. SEF: Secretaria Estadual de Fazenda. SRF – Secretaria da 
Receita Federal. STN – Secretaria do Tesouro Nacional. IBGE: Instituto Nacional de Geografia e 
Estatisticas. 

Incidência Descrição 

Impostos sobre renda, 
lucros e ganhos de 
capital  
 

Impostos sobre a renda acrescidos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
que está classificada entre outros impostos correntes sobre a renda e propriedade. 
Subdividem-se em Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e Imposto de Renda Retido na 
Fonte (IRRF) sobre o trabalho, Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e CSLL, e não 
classificáveis.  

Impostos sore a folha de 
pagamento e a força de 
trabalho 

Impostos sobre a folha de pagamento acrescidos da arrecadação do FGTS, que está 
classificado entre as contribuições sociais.  

Contribuições sociais  
 

Contribuições oficiais aos institutos de previdência e contribuições previdenciárias do 
funcionalismo público, acrescidas das contribuições sociais estaduais e municipais que são 
formadas quase exclusivamente por contribuições a planos de assistência médica aos 
servidores públicos.  

Impostos sobre a 
propriedade  
 

Outros impostos sobre a renda e a propriedade (exclusive a CSLL) e impostos de capital. Há́ 
uma subdivisão explicita na classificação do SEF para os impostos sobre transações 
financeiras e de capital que serão formados pelo somatório do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) e da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF).  

Imposto sobre o 
comércio e as 
transações 
internacionais 

Total das arrecadações do Imposto de Importação (II), Imposto de Exportação (IE), sobre 
Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Programa de Integração Social (PIS) e 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incidentes sobre 
importações.  

Impostos sobre bens e 
serviços 

Impostos sobre produtos, acrescidos do PIS/PASEP, das contribuições econômicas e outras 
contribuições sociais; e excluídos os impostos sobre o comércio e as transações 
internacionais e o IOF.  

Taxas administrativas  
 

Taxas de serviços e de polícia (compulsórias) classificadas pelo IBGE entre os outros 
impostos e taxas sobre a produção.  
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Anexo 3: Obrigações acessórias 

 

MENSAL 
Obrigação Acessória  Recai sobre:  Prazo  Fundamento  

Comprovante de pagamento 
ou crédito de juros sobre 
capital próprio à pessoa 
jurídica  

Pessoa jurídica que pagar ou creditar à 
pessoa jurídica juros sobre o capital 
próprio.  

Até o dia 10 do mês 
subsequente ao do crédito ou 
pagamento.  

Art. 2o, II, da 
Instrução 
Normativa SRF 
no 41/1998  

Comunicação ao Conselho 
de Controle de Atividade 
Financeira (Coaf) de 
situações que podem 
configurar indícios da 
ocorrência dos crimes 
previstos na Lei no 
9.613/1998 (lavagem de 
dinheiro)  

Profissionais e organizações contábeis.  

As comunicações devem ser 
efetuadas no site do Coaf no 
prazo de 24 horas a contar do 
momento em que o 
responsável pelas 
comunicações concluir que a 
operação ou a proposta de 
operação deva ser 
comunicada.  
Observação  
Não havendo a ocorrência de 
situações durante o ano civil, 
deve ser apresentada 
declaração nesses termos ao 
CFC, por meio do site do 
Coaf, até o dia 31 de janeiro 
do ano seguinte.  

Arts. 9o, 10, 13 
e 14 da 
Resolução CFC 
no 1.445/2013  

DCTF mensal - Declaração 
de Débitos e Créditos 
Tributários Federais mensal  

I - Pessoas jurídicas de direito privado 
em geral, inclusive as equiparadas, as 
imunes e as isentas, de forma 
centralizada, pela matriz;  
II - unidades gestoras de orçamento das 
autarquias e fundações instituídas e 
mantidas pela administração pública da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios e dos órgãos públicos 
dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário dos Estados e do Distrito 
Federal e dos Poderes Executivo e 
Legislativo dos Municípios;  
III - consórcios que realizem negócios 
jurídicos em nome próprio, inclusive na 
contratação de pessoas jurídicas e 
físicas, com ou sem vínculo 
empregatício;  
IV - entidades de fiscalização do 
exercício profissional (Conselhos 
Federais e Regionais), inclusive a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB); e  
V - Fundos especiais criados no âmbito 
de quaisquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como dos Ministérios 
Públicos e dos Tribunais de Contas, 
quando dotados de personalidade 
jurídica sob a forma de autarquia.  
As informações relativas às Sociedades 
em Conta de Participação (SCP) devem 
ser apresentadas pelo sócio ostensivo, 
em sua própria DCTF.  

Até o 15o dia útil do 2o mês 
subsequente.  

Arts. 2o e 5o da 
Instrução 
Normativa RFB 
no 1.599/2015  
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MENSAL  
Obrigação Acessória  Pessoas Obrigadas  Prazo  Fundamento  

Decore eletrônica -  
Declaração Comprobatória 
de Percepção de 
Rendimentos  

Contador ou técnico em Contabilidade.  

Indefinido. A prova de 
rendimentos deve ser 
emitida a todo o 
momento em que for 
exigida para as mais 
diversas transações.  

Resolução CFC 
no 1.364/2011, 
com a redação 
dada pela 
Resolução CFC 
no 1.492/2015  

DOI - Declaração de 
Operações Imobiliárias  

Serventuários da Justiça, responsáveis por 
Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis 
e de Títulos e Documentos.  

Até o ultimo dia útil do 
mês subsequente ao da 
lavratura, da anotação, da 
averbação, da matrícula 
ou do registro do 
documento.  

Art. 4o da  
Instrução 
Normativa RFB 
no 1.112/2010  

EFD - Contribuições - 
Escrituração Fiscal Digital 
da contribuição para o 
PIS/Pasep, da Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social 
(COFINS) e da 
Contribuição 
Previdenciária sobre a 
Receita  

I - Em relação ao PIS/Pasep e à COFINS: 
fatos geradores ocorridos a partir de 
01.01.2012, as pessoas jurídicas sujeitas à 
tributação com base no lucro real;  
II - A partir de 01.01.2013, as demais 
pessoas jurídicas sujeitas à tributação com 
base no lucro presumido ou arbitrado;  
III - A partir de 01.01.2014, as pessoas 
jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do 
art.º. 3o da Lei no 9.718/1998 e na Lei no 
7.102/1983; IV - em relação à Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita: fatos 
geradores ocorridos a partir de 1o.03.2012, 
as pessoas jurídicas que desenvolvam as 
atividades relacionadas nos arts. 7o e 8o da 
Medida Provisória no 540/2011, convertida 
na Lei no 12.546/2011;  
V - Em relação à Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita: referente 
aos fatos geradores ocorridos a partir de 
01.04.2012, as pessoas jurídicas que 
desenvolvam as demais atividades 
relacionadas nos arts. 7o e 8o, e no Anexo 
II, todos da Lei no 12.546/2011.  

Até o 10o dia útil do 2o 
mês subsequente ao que 
se fizer a escrituração.  

Art. 7o da  
Instrução 
Normativa RFB 
no 1.252/2012  

TRIMESTRAL  
Obrigação Acessória  Pessoas Obrigadas  Prazo  Fundamento  

Informe de rendimentos 
financeiros Pessoa jurídica  

Instituições financeiras, sociedades 
corretoras de títulos e valores mobiliários, 
sociedades distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários, sociedades 
seguradoras, entidades de previdência 
complementar, sociedades de capitalização, 
pessoa jurídica que, atuando por conta e 
ordem de cliente, intermediar recursos para 
aplicações em fundos de investimento 
administrados por outra pessoa jurídica e as 
demais fontes pagadoras.  

Até o último dia útil do 
2o decêndio subsequente 
a cada trimestre do ano 
calendário.  

Art. 2o, II, da 
Instrução 
Normativa SRF 
no 698/2006  

SEMESTRAL  

Obrigação Acessória  Pessoas Obrigadas  Prazo  Fundamento  

Decred - Declaração de 
Operações com Cartões de 
Crédito  

Administradoras de cartões de crédito.  

a) até o último dia útil do 
mês de fevereiro, relativa 
ao 2o semestre do ano 
anterior;  
b) até o último dia útil do 
mês de agosto, relativa 
ao 1o semestre do ano 
em curso.  

Art. 4o, I e II, da 
Instrução 
Normativa SRF 
no 341/2003  
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Dercat - Declaração de 
Regularização Cambial e 
Tributária  

Poderá́ optar pelo Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária 
(RERCT) a pessoa física ou jurídica 
residente ou domiciliada no Brasil em 
31.12.2014, titular de bens e direitos de 
origem lícita, anteriormente a essa data, não 
declarados ou declarados com omissão ou 
incorreção em relação a dados essenciais à 
RFB, aplicando-se, inclusive:  
a) ao não residente no momento da 
publicação da Lei no 13.254/2016, ocorrida 
em 14.01.2016, desde que residente ou 
domiciliado no País em 31.12.2014, 
segundo a legislação tributária; e  
b) ao espólio.  

Adesão no período de 
04.04.2016 a 31.10.2016.  

Arts. 4o, 6o e 33 
da Instrução 
Normativa RFB 
no 1.627/2015  

E-Financeira  

Pessoas jurídicas a seguir, inclusive as 
entidades supervisionadas pelo Banco 
Central do Brasil (Bacen), pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), pela 
Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) e pela Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (Previc):  
a) as pessoas jurídicas:  
a.1) autorizadas a estruturar e comercializar 
planos de benefícios de previdência 
complementar;  
a.2) autorizadas a instituir e administrar 
Fapi; ou  
a.3) que tenham como atividade principal 
ou acessória a captação, intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros próprios 
ou de terceiros, incluídas as operações de 
consorcio, em moeda nacional ou 
estrangeira, ou a custódia de valor de 
propriedade de terceiros; e  
b) as sociedades seguradoras autorizadas a 
estruturar e comercializar planos de seguros 
de pessoas.  

a) até o último dia útil do 
mês de fevereiro, 
contendo as informações 
relativas ao segundo 
semestre do ano anterior;  
b) até o último dia útil do 
mês de agosto, contendo 
as informações relativas 
ao primeiro semestre do 
ano em curso;  
c) excepcionalmente, 
para os fatos ocorridos:  
c.1) entre 1o e 31 de 
dezembro de 2015, até o 
dia 12.08.2016; e  
c.2) no 1o semestre de 
2016, até o último dia útil 
de novembro de 2016.  

Art. 10, I e II, § 
1o, da Instrução 
Normativa RFB 
no 1.571/2015; 
Instrução 
Normativa RFB 
no 1.647/2016  

DTTA - Declaração de 
Transferência de 
Titularidade de Ações  

Entidade encarregada do registro de 
transferência de ações negociadas fora de 
bolsa, sem intermediação.  

a) até o último dia útil do 
mês de março, contendo 
as informações relativas 
ao 2o semestre do ano 
anterior; e  
b) até o último dia útil do 
mês de setembro, 
contendo as informações 
relativas ao 1o semestre 
do ano em curso.  

Art. 4o, I, da 
Instrução 
Normativa RFB 
no 892/2008  
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ANUAL  
Obrigação Acessória  Pessoas Obrigadas  Prazo  Fundamento  

Comprovante anual - IR na 
fonte - Agências de 
propaganda  

Agências de propaganda que tenham 
recebido importâncias relativas à prestação 
de serviços de propaganda e publicidade.  

Até 31 de janeiro do ano 
subsequente.  

Art. 16 da Instrução 
Normativa RFB no 
983/2009  

Comprovante anual de 
rendimentos - Pessoas 
físicas  

Pessoa física ou jurídica que houver pago à 
pessoa física rendimentos com retenção do 
imposto sobre a renda na fonte durante o ano- 
calendário, ainda que em um único mês.  

Último dia útil do mês 
de fevereiro do ano-
calendário subsequente.  

Art. 3o da Instrução 
Normativa RFB no 
1.215/2011  

Comprovante anual de 
rendimentos - Pessoas 
jurídicas  

Pessoas jurídicas que tiverem efetuado 
pagamento ou crédito de rendimentos, a 
outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção 
do imposto de renda na fonte (Cód. Darf 
1708).  

Último dia útil do mês 
de fevereiro do ano-
calendário subsequente.  

Art. 7o da Instrução 
Normativa SRF no 
119/2000  

Comprovante anual de 
retenção - IRPJ/CSL/ 
Cofins/PIS-Pasep  

Órgãos da administração direta, das 
autarquias e das fundações da administração 
pública do Distrito Federal, dos Estados e 
dos Municípios que efetuarem a retenção.  

Último dia útil do mês 
de fevereiro do ano-
calendário subsequente.  

Art. 31 da Instrução 
Normativa SRF no 
475/2004  

Comprovante anual de 
retenção - CSL/Cofins/ 
PIS-Pasep  

Pessoas jurídicas de direito privado que 
efetuarem a retenção.  

Último dia útil do mês 
de fevereiro do ano-
calendário subsequente.  

Art. 12 da Instrução 
Normativa SRF no 
459/2004  

Declaração de ajuste anual 
do IRPF  

Pessoas físicas residentes no Brasil, 
elencadas na Instrução Normativa RFB no 
1.613/2016.  

Até o último dia útil do 
mês de abril do ano-
calendário subsequente.  

Art. 790 do 
RIR/1999; 
Instrução 
Normativa RFB no 
1.613/2016  

DASN-Simei - Declaração 
Anual Simplificada para o 
Microempreendedor 
Individual  

Empresário individual optante pelo Sistema 
de Recolhimento em Valores Fixos Mensais 
dos Tributos abrangidos pelo Simples 
Nacional (Simei).  

Até o último dia de maio 
de cada ano.  

Art. 100 da 
Resolução CGSN 
no 94/2011  

De s - Declaração de 
Informações 
Socioeconômicas e Fiscais  

Microempresa ou empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional.  

Até 31 de março do ano- 
-calendário 
subsequente.  

Art. 66, § 1o, da 
Resolução CGSN 
no 94/2011  

Dimob - Declaração de 
Informações sobre 
Atividades Imobiliárias  

Pessoas jurídicas e equiparadas que: 
I - comercializarem imóveis que houverem 
construído, loteado ou incorporado para esse 
fim; 
II - intermediarem aquisição, alienação ou 
aluguel de imóveis; 
III - realizarem sublocação de imóveis; 
IV - se constituírem para construção, 
administração, locação ou alienação de 
patrimônio próprio, de seus condóminos ou 
de seus sócios.  

Até o último dia útil do 
mês de fevereiro do ano- 
-calendário 
subsequente.  

Art. 3o da Instrução 
Normativa RFB no 
1.115/2010  

DMED - Declaração de 
Serviços Médicos e de 
Saúde  

Pessoas jurídicas ou equiparadas, nos termos 
da legislação do imposto de renda, 
prestadoras de serviços de saúde e 
operadoras de planos privados de assistência 
à saúde.  

Até o último dia útil do 
mês de março do ano- -
calendário subsequente.  

Art. 5o da Instrução 
Normativa RFB no 
985/2009  
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ECD - Escrituração 
Contábil Digital  

Em relação aos fatos contábeis ocorridos a 
partir de 1o.01.2014:  
I - As pessoas jurídicas sujeitas à tributação 
do Imposto sobre a Renda com base no lucro 
real;  
II - as pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro presumido, que distribuírem, a título 
de lucros, sem incidência do Imposto sobre a 
Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos 
lucros ou dividendo superior ao valor da base 
de cálculo do imposto, diminuída de todos os 
impostos e contribuições a que estiver 
sujeita;  
III - as pessoas jurídicas imunes e isentas 
que, em relação aos fatos ocorridos no ano 
calendário, tenham sido obrigadas à 
apresentação da Escrituração Fiscal Digital 
das contribuições, nos termos da Instrução 
Normativa RFB no 1.252/2012 (aplicável até 
31.12.2015);  
IV - as Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), como livros auxiliares do sócio 
ostensivo; e  
V - Facultada às demais pessoas jurídicas.  
Em relação aos fatos contábeis ocorridos a 
partir de 1o.01.2016:  
a) as pessoas jurídicas imunes e isentas 
obriga- das a manter escrituração contábil, 
nos termos da alínea “c” do § 2o do art. 12 e 
do § 3o do art. 15, ambos da Lei no 
9.532/1997, que no ano-calendário, ou 
proporcional ao período a que se refere:  
a.1) apurarem as contribuições para o 
PIS/Pasep, a Cofins e a Contribuição 
Previdenciária incidente sobre a Receita de 
que tratam os arts. 7o a 9o da Lei no 
12.546/2011, e a contribuição incidente 
sobre a folha de salários, cuja soma seja 
superior a R$ 10.000,00; ou  
a.2) auferirem receitas, doações, incentivos, 
subvenções, contribuições, auxílios, 
convênios e ingressos assemelhados, cuja 
soma seja superior a R$ 1.200.000,00; e  
b) as pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro presumido que não se utilizem da 
prerrogativa prevista no parágrafo único do 
art. 45 da Lei no 8.981/1995 (escrituração 
contábil).  

Até o último dia útil do 
mês de maio do ano 
seguinte ao ano-
calendário a que se 
refere a escrituração.  

Arts. 3o, 3o-A e 5o 
da Instrução 
Normativa RFB no 
1.420/2013, com as 
alterações da 
Instrução 
Normativa RFB no 
1.594/2015  

Informe de rendimentos 
financeiros - Pessoas 
físicas  

As instituições financeiras, as sociedades 
corretoras de títulos e valores mobiliários, as 
sociedades distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, as sociedades seguradoras, as 
entidades de previdência complementar, as 
sociedades de capitalização, a pessoa jurídica 
que, atuando por conta e ordem de cliente, 
intermediar recursos para aplicações em 
fundos de investimento administrados por 
outra pessoa jurídica e as demais fontes 
pagadoras.  

Até o último dia útil do 
mês de fevereiro do ano- 
-calendário 
subsequente.  

Art. 2o, I, da 
Instrução 
Normativa SRF no 
698/2006  

Simples Nacional - 
Comunicação de exclusão 
obrigatória  

Microempresa ou empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional.  

Até o último dia útil do 
mês de janeiro do ano- -
calendário subsequente.  

Art. 73 da 
Resolução CGSN 
no 94/2011  
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Simples Nacional - Opção  Microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP).  

Até o último dia útil do 
mês de janeiro, 
produzindo efeitos a 
partir do primeiro dia do 
ano-calendário da 
opção.  

Art. 6o, § 1o, da 
Resolução CGSN 
no 94/2011  

ECF - Escrituração 
Contábil Fiscal  

Todas as pessoas jurídicas, inclusive as 
equiparadas. No caso de pessoas jurídicas 
que foram sócias ostensivas de Sociedades 
em Conta de Participação (SCP), a ECF 
deverá ser transmitida separadamente, para 
cada SCP, além da transmissão da ECF da 
sócia ostensiva.  

Até o último dia útil do 
mês de julho do ano 
seguinte ao ano-
calendário.  

Art. 3o da Instrução 
Normativa RFB no 
1.422/013, alterado 
pelo art. 1o da 
Instrução 
Normativa RFB no 
1.633/2016  

DBF - Declaração de 
Benefícios Fiscais  

Órgãos ou entidades beneficiadas, elencadas 
no art. 2o da Instrução Normativa RFB no 
1.307/2012.  

Até o último dia útil do 
mês de março, em 
relação ao ano-
calendário 
imediatamente anterior.  

Art. 4o da Instrução 
Normativa RFB no 
1.307/2012  

DPREV - Declaração 
sobre a Opção de 
Tributação de Planos 
Previdenciários  

Entidades de previdência complementar, 
sociedades seguradoras e administradores de 
Fundos de Aposentadoria Programada 
Individual (Fapi).  

Até o último dia útil do 
mês de julho de cada 
ano.  

Art. 2o da Instrução 
Normativa SRF no 
673/2006  

Apresentação de 
informações relativas aos 
recebimentos de 
contribuições, prémios e 
aportes  

Entidades de previdência complementar, 
sociedades seguradoras e administradores de 
Fundos de Aposentadoria Programada 
Individual (Fapi).  

Até o último dia útil do 
mês de março.  

Art. 2o da  
Instrução 
Normativa RB no 
1.452/2014, 
alterado pela 
Instrução 
Normativa RFB no 
1.509/2014  

Derex - Declaração sobre a 
Utilização dos Recursos 
em Moeda Estrangeira 
Decorrentes do 
Recebimento de 
Exportações  

Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no Brasil, que mantiverem no 
exterior recursos em moeda estrangeira 
relativos aos recebimentos de exportações 
brasileiras de mercadorias e de serviços para 
o exterior.  

Até o último dia útil do 
mês de junho, em 
relação ao ano-
calendário 
imediatamente anterior.  

Art. 8o da Instrução 
Normativa SRF no 
726/2007  

Comprovante eletrônico de 
rendimentos pagos e de 
Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte  

Pessoa física ou jurídica que houver pago a 
pessoa física rendimentos com retenção do 
imposto sobre a renda na fonte durante o ano- 
-calendário, ainda que em um único mês.  

Até o último dia útil do 
mês de fevereiro do ano 
subsequente ao do 
pagamento dos 
rendimentos.  

Art. 4o, I, da 
Instrução 
Normativa RFB no 
1.416/2013  

Comprovante eletrônico de 
pagamentos de serviços 
médicos e de saúde  

Pessoa jurídica ou equiparada pelo imposto 
sobre a renda que houver recebido de pessoa 
física pagamentos decorrentes de serviços de 
saúde e planos privados de assistência à 
saúde durante o ano-calendário, ainda que 
em um único mês.  

Até o último dia útil do 
mês de fevereiro do ano 
subsequente ao do 
recebimento do 
pagamento pelos 
serviços de saúde e 
planos privados de 
assistência à saúde.  

Art. 4o, II, da 
Instrução 
Normativa RFB no 
1.416/2013  

DSPJ - Declaração 
Simplificada da Pessoa 
Jurídica inativa de 2016  

Pessoas jurídicas que permaneceram inativas 
durante todo o ano-calendário de 2015.  

Até o dia 31.03.2016  Art. 3o, § 1o, da 
Instrução 
Normativa RFB no 
1.605/2015  

FONTE IOB, Sage 41 

                                                
 

41 http://www.iob.com.br/form-download/pdf/ObrigacoesAcessorias.pdf – Último acesso em 11-10-2017 
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