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Contexto
O setor público no Brasil tem efetuado a adoção ao processo de convergência aos
padrões internacionais de contabilidade desde 2008, quando o CFC emitiu o primeiro
conjunto de Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) baseadas no regime de
competência. O padrão de contabilidade adotado pelo país é o padrão IPSAS, cuja
previsão da IFAC é a adoção em 98 países até 2023, sendo 23 na América Latina e
Caribe (IFAC/CIPFA, 2018).
Pela dimensão continental do país e por ser uma federação formada por entes com
características variadas, como econômicas, políticas, sociais, organizacionais e
profissionais (Sasso & Varela, 2020), o processo de convergência apresenta desafios
diferentes para os governos.
Diversas pesquisas sobre a convergência contábil no Brasil vêm apontando resultados
que indicam os fatores preponderantes para a reforma. As assessorias terceirizadas
exercem um papel relevante, ao atuar na difusão das políticas contábeis para os
municípios (Aquino & Neves, 2019). A necessidade de ajustes nos sistemas de
informação já vinha sendo apontada como fator limitador para o sucesso da reforma
(Caba-Pérez & Hernández, 2003), cuja relevância ainda continua sendo apontada
(Azevedo, Lino, de Aquino, & Machado-Martins, 2020).
Dificuldades pelas equipes de contabilidade, como formação inadequada e resistências
(Morás & Klann, 2018) também tem sido apontadas como fatores restritivos.
Apesar das dificuldades, há uma percepção da utilidade na implementação IPSAS que
irão trazer uma maior comparabilidade dos demonstrativos, redução de possíveis
fraudes e aumento da credibilidade (Diniz, Silva, Santos, & Martins, 2015).
A presente chamada tem como objetivocontribuir para a compreensão sobre o processo
de implementação das NBC TSP tem ocorrido nas organizações públicas do país,
permitindo o compartilhamento de experiências e boas práticas. Contribuem com o
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processo de convergência, não apenas relatos positivos e casos de sucesso, mas também
lições aprendidasem insucessos e dificuldades na adoção.
São bem-vindas pesquisas empíricas com, por exemplo, estudos de caso comparados ou
estudos de caso único. A qualidade da pesquisa será avaliada pela sua relevância e
contribuições práticas às demais organizações do setor público, assim como ao processo
de convergência.
Em especial, o interesse da publicação baseia-se (mas não se limita) aos seguintes
temas, que devem ser desenvolvidos preferencialmente por meio de análise empírica:


Etapas utilizadas no processo de implementação das normas no setor público,
levantando barreiras, dificuldades, e fatores impulsionadores para o sucesso na
adoção.



Experiências nas etapas utilizadas para a organização dos setores de contabilidade,
e interação com os demais setores. Discussões sobre como as resistências foram
consideradas e como facilitadores foram adotados são especialmente relevantes.



Pesquisas sobre a utilidade da informação contábil decorrente do processo de
convergência, como informações de ativos e passivos por competência.



Pesquisas sobre o processo de automatização no registro, processamento e
apresentação das informações contábeis. Especial interesse na forma como a
automatização de práticas afeta as atividades da contabilidade.



Pesquisas comparativas sobre as diferentes formas de organização das equipes
contábeis nas organizações públicas, considerando as possibilidades, como
equipes terceirizadas e concursadas.



Mecanismos habilitadores e inibidores de difusão do conteúdo das normas
publicadas entre as organizações do setor público.



Pesquisas sobre os efeitos da formação e educação continuada do profissional da
contabilidade que atuam nas organizações do setor público e seu eventual impacto
na adoção de normas.



Interação (ou conflitos) entre as informações por competência presentes nas
NBCTSP e as informações orçamentárias.



Comparações entre práticas de convergência do setor privado e do setor público.



Pesquisas comparadas com temas específicos, como o tratamento de provisões,
perdas estimadas em créditos, instrumentos financeiros e demonstrações
contábeis.

O objetivo da publicação da chamada especial não deve ser de promoção (ou críticas)
diretas ou indiretas às empresas de software, empresas de consultoria, ou qualquer outro
tipo de promoção. Dessa forma, pesquisas que apresentem esses indícios serão
desconsideradas. Isso não quer dizer que as empresas de consultoria e/ou de software
não possam participar da chamada, mas sim, que o objetivo deve ser o de contribuição
ao processo de convergência no país.
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Regras de Submissão
1. O artigo poderá ser submetido com até 4 autores.
2. Deve ter entre 10 (dez) a 15 (quinze) páginas, incluídos o resumo, considerações
finais e/ou conclusão e referências.
3. Os trabalhos encaminhados para publicação na Revista Brasileira de
Contabilidade deverão ser inéditos no Brasil e sua publicação não deve estar
pendente em outros veículos de publicação, impressos ou eletrônicos.
4. Não serão devidos direitos autorais ou qualquer remuneração pela publicação dos
trabalhos na Revista Brasileira de Contabilidade, em qualquer tipo de mídia
impressa (papel) ou eletrônica (internet, e- book, etc.).
5. O envio de material para a revista implica declaração tácita de ineditismo do estudo.
6. O(s) autore(s) não poderão submeter mais de um artigo para a presente chamada.
7. Os trabalhos submetidos podem ser redigidos em português, espanhol ou inglês, e
atender às demais normas para publicação constantes do site da Revista.
8. Atendimento integral às demais regras da revista, disponíveis em:
http://rbc.cfc.org.br/index.php/rbc/about/submissions(ler com atenção).
Datas importantes







Submissões para a chamada: entre 15/fevereiro/2021 e 31/maio/2021
Retorno para os autores para correção e ajustes: 31/julho
Entrega da versão final: 20/agosto
Resultados devem ser divulgados até 10/setembro
Previsão para publicação: outubro de 2021, com lançamento do número no
evento do CFC em Bento Gonçalves/RS
Publicação estimada: até 6 artigos
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