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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo esclarecer e detalhar o que é o padrão XBRL 

(Extensible Business Reporting Language) para relatórios financeiros, o porquê de ele estar 

sendo adotado mundialmente e como o Brasil está se comportando diante desta considerável 

mudança. O trabalho demonstra também como as empresas estão tendo que adaptar seus 

softwares para atender a esta nova regra. Serão descritos os problemas existentes na forma 

como as empresas trabalhavam seus relatórios e como esse novo padrão os resolve e facilita 

assim a comunicação contábil entre os órgãos e empresas (públicas ou privadas) envolvidas. 

Além disso, o presente trabalho deixa como contribuição acadêmica um framework de 

importação/exportação para o novo padrão de informações contábeis, bem como um protótipo 

demonstrando o uso da ferramenta. 

 

Palavras: XBRL, relatório, financeiro, contábil, XML, DLL, Framework. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to explain what is the financial reporting XBRL standard 

(Extensible Business Reporting Language), the motive that is making it worldwide adopted 

and how Brazil is working for to be prepared for these changes. In addition, this paper will 

show how the companies have to have your softwares adapted to accomplish those new rules. 

Will be described the problems and benefits of using this new technology to facilitate the 

communication between agencies and accounting firms (public or private). Also, this work 

will let as academic contribution an import/export tool for the new standard accounting 

information and a prototype illustrating the use of the tool. 

 

Key-words: XBRL, reporting, financial, accounting, XML, DLL, Framework. 
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XML – Extensible Markup Language 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 – Tema 

 

O tema deste trabalho é a formatação padronizada de dados financeiros e digitais com 

vistas ao seu armazenamento, intercâmbio e visualização. Neste sentido, o problema é 

construir uma biblioteca de importação e exportação de dados no formato XBRL. 

 

1.2 – Delimitação 

 

O XBRL não se restringe exclusivamente ao território brasileiro. É um padrão que está 

sendo adotado de forma mundial, onde em alguns países já se encontra aplicado, porém está 

sendo implantado neste momento no Brasil. 

Desta forma, todas as empresas que emitem demonstrações contábeis para os órgãos 

reguladores, tanto brasileiros quanto internacionais, ou então, todas as empresas que troquem 

informações contábeis entre si, deverão se adaptar ao uso do XBRL de forma a padronizar sua 

comunicação. 

A ferramenta proposta neste trabalho visa auxiliar os sistemas já existentes a se 

adaptarem a este novo padrão. Com isso, são públicos-alvo específicos da ferramenta: 

• Fábricas de software que desenvolvem sistemas contábeis; 

• Grandes empresas de TI já consolidadas no mercado contábil e que precisam 

atender este novo padrão; 

• Desenvolvedores independentes de software voltados para a área contábil; 

• Escritórios de contabilidade que possuam setores de TI e sistemas próprios; 

 

1.3 – Justificativa 

 

Na década de 1990, se viu necessária a criação de uma representação de informações 

que padronizasse a comunicação entre diversos tipos de softwares, este padrão ficou 
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conhecido por XML (Extensible Markup Language). Utilizando-se deste padrão, um software 

que trabalha com uma linguagem X poderia exportar os seus dados gerados para o padrão 

XML, de forma que outro software que trabalha com uma linguagem Y pudesse obter estes 

mesmos dados sem nenhuma perda de informação. 

Aproveitando-se deste padrão (XML) já consolidado, os órgãos contábeis ao redor do 

mundo instituíram o XBRL (Extensible Business Reporting Language) como novo padrão de 

exibição dos relatórios financeiros nas organizações. O XBRL se trata de um arquivo XML 

que obedece a determinadas taxonomias (arquivos que possuem regras pré-definidas de 

formatação, como por exemplo, as tags utilizadas na criação dos arquivos). Desta forma, as 

informações financeiras anteriormente geradas nos mais diversos formatos (pdf, doc, xls, etc), 

passam a ser geradas em um formato universal e de fácil interpretação por qualquer software. 

Quando se trata de mudança de padrões anteriormente estabelecidos ou, neste caso, de 

imposição de um novo padrão onde antes não se havia nenhum, existe uma necessidade de 

adaptação das entidades envolvidas, ocasionando um impacto significativo na forma de 

trabalhar do grupo afetado pela mudança. 

O grupo afetado neste caso engloba todo o setor contábil e empresas de TI que lhe 

fornecem suporte. As empresas de TI terão que adaptar seus softwares de forma que os 

mesmos possam realizar a importação/exportação das informações contábeis com integridade. 

O setor contábil, por sua vez, terá que se adaptar às alterações dos softwares providos pelas 

empresas de TI e, também, com as alterações no processo de envio das informações que serão 

exigidas pelos órgãos contábeis competentes. 

Desta forma, é de suma importância o estudo deste novo padrão a ser implantado, uma 

vez que todas as empresas que se reportam aos órgãos contábeis serão afetadas por esta 

mudança. 

 

1.4 – Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma ferramenta capaz de auxiliar na 

adaptação dos sistemas atualmente disponíveis no mercado ao novo padrão. Desta forma, são 

objetivos específicos: 

• Apresentar o padrão (ou falta dele) para as demonstrações financeiras 

atualmente; 

• Apresentar o padrão XBRL e esclarecer seu funcionamento; 
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• Apresentar o impacto de implantação do novo padrão; 

• Apresentar as melhorias obtidas com o novo padrão; 

• Fornecer uma ferramenta que auxilia na leitura/geração de dados no padrão 

XBRL; 

 

1.5 – Metodologia 

 

Como o novo padrão se baseia na já estabelecida linguagem XML, a forma encontrada 

para gerar a ferramenta de importação e exportação faz uso dessa característica. A ferramenta 

foi gerada em linguagem C# .Net da Microsoft, e a fabricante nos provê um utilitário de 

interpretação e conversão de arquivos .XSD para classes escritas em C# (objetos), chamado 

de Ferramenta de Definição de Esquema XML (Xsd.exe). 

A ferramenta fornece uma camada de comunicação entre tipos de objetos gerados e o 

sistema que será construído fazendo uso deles. Funciona como uma biblioteca de recursos. 

O sistema que utilizar a ferramenta deverá solicitar o arquivo com o padrão XBRL ao 

usuário e requisitar à ferramenta a geração das classes que representam aquele arquivo. Desta 

forma, a ferramenta provê os métodos para gerar as classes (objetos) necessárias para geração 

do arquivo final, de forma automatizada, utilizando esta ferramenta gratuita da Microsoft 

(Xsd.exe). 

Com as classes já geradas, a biblioteca possui os métodos que retornam todos os tipos 

necessários para geração do arquivo final. Através do uso de reflexão, o sistema pode acessar 

todos os métodos e propriedades das classes geradas e instanciar os objetos que darão origem 

ao arquivo .XBRL final. 

 

1.6 – Descrição 

 

No capítulo 2 serão detalhados os agentes envolvidos na implantação do novo padrão, 

bem como o papel de cada um neste processo. Serão expostos os setores atingidos por estas 

mudanças e que medidas cada um deles deverá tomar para se adequar ao novo processo. 

No capítulo 3 será explicado o funcionamento interno do XBRL, destacando as 

características que o permitem ser uma camada de comunicação universal entre softwares 

completamente distintos e em qualquer ambiente contábil no mundo. 
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O capítulo 4 será uma proposta de biblioteca de software que será desenvolvido nesta 

monografia. Um guia ilustrado com o passo-a-passo para se importar e exportar informações 

contábeis de duas empresas distintas. 

No capítulo 5 serão feitas as considerações finais e a conclusão do presente trabalho, 

demonstrações de pontos positivos e negativos da implantação de um novo padrão de 

transmissão da informação contábil no mercado brasileiro e uma análise sobre os benefícios 

de uso da biblioteca proposta nesta monografia. 
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Capítulo 2 

Padrão Contábil para Transações Financeiras 

 

 Em qualquer comunicação, é extremamente importante que ambas as partes 

envolvidas no diálogo estejam falando a mesma linguagem para que a(s) mensagem(ns) 

seja(m) transmitida(s) de forma perfeita. No caso de comunicação entre sistemas, essa troca 

de informação segue a mesma lógica, por isso é importante que seja definido um padrão para 

a mensagem que é transmitida entre eles, para que os mesmos tenham capacidade de 

interpretação da mensagem em questão. 

No caso de transações financeiras, a comunicação (geralmente) é realizada através da 

troca de arquivos entre os sistemas contábeis de cada parte envolvida na comunicação. E 

como cada parte costuma possuir seu próprio sistema contábil, a probabilidade de que duas ou 

mais partes envolvidas em uma comunicação possuam o mesmo sistema contábil é remota. 

Nestes casos é razoável dizer que existe uma visível dificuldade de comunicação. Este 

problema de comunicação pode ser corrigido definindo-se um padrão para o arquivo que será 

transmitido contendo a informação desejada. Se todos os sistemas envolvidos são capazes de 

interpretar o padrão definido, a mensagem sempre será entregue corretamente. 

 No meio contábil existem regras e legislações às quais as empresas precisam se 

adequar para que possam exercer suas atividades de forma correta no país em que estão 

situadas. Isto quer dizer que, por exemplo: em períodos estipulados pelo órgão 

regulamentador se faz necessário envio de arquivos detalhando suas transações (débitos, 

créditos, impostos recolhidos, etc); ou então, para determinadas transações entre empresas, 

cada uma das partes envolvidas pode exigir um relatório contábil (por exemplo um balanço 

patrimonial anual) da outra parte de forma a se resguardar com relação à saúde financeira do 

mesmo. 

 Para determinadas situações, existe a padronização dos arquivos que serão 

transmitidos, como será abordado na próxima seção. Porém, em outros casos, como no caso 

da troca de informações entre empresas brasileiras, ainda não há padrões estabelecidos que 

obriguem uma padronização da informação a ser transmitida. 
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2.1 – Contabilidade Internacional 

 

 Do ponto de vista brasileiro, a contabilidade internacional pode ser dividida 

basicamente em duas linhas de estudo: 

• As regras contábeis definidas pelos Estados Unidos da América (EUA): seguem os 

princípios definidos pela FASB (The Financial Accounting Standards Board), entidade 

civil reguladora americana designada pela SEC (Securities and Exchange 

Commission, órgão equivalente à nossa CVM - Comissão de Valores Mobiliários) 

como sendo a responsável por padronizar a contabilidade das empresas nos EUA.  

São utilizadas para padronizar as demonstrações financeiras das empresas americanas, 

bem como de suas filiais atuantes fora do país. Além disso, toda e qualquer instituição 

externa aos EUA deve se adequar às regras existentes no país caso queira lançar títulos 

na bolsa de valores americana. 

• As regras contábeis definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU): são regras 

aos quais os países integrantes da ONU devem seguir. Tais regras são detalhadas nos 

pronunciamentos IFRS (International Financial Reporting Standard), IAS 

(International Accounting Standards), SIC (Standing Interpretations Committee) e 

IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee), publicados pelo 

IASB (International Accounting Standards Board). 

 

 Ambas as linhas de estudo estão buscando uma convergência, tanto que no ano de 

2002, a FASB (entidade americana) e a IASB se reuniram e emitiram um Memorandum of 

Understanding: The Norwalk Agreement (Memorando de Entendimento, em tradução livre), 

com o intuito de mover esforços para minimizar as diferenças e aumentar a compatibilidade 

entre as regulamentações. 

 

2.2 – Contabilidade Brasileira - SPED Contábil 

 

 O SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) é a solução encontrada para 

emissão dos documentos e livros contábeis de forma digital e eletrônica. O SPED engloba as 

atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação dos itens transmitidos 

através de formato específico e padronizado. 
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 Para que possa atender todas as diferentes necessidades contábeis brasileiras, o SPED 

subdivide-se em sete projetos. São eles: 

• ECD (Escrituração Contábil Digital): Compreende os seguintes livros: Diário, Razão, 

Balancete Diário, Balanços Patrimoniais; 

• EFD (Escrituração Fiscal Digital): De uso obrigatório para as pessoas jurídicas que 

contribuem para o IPI ou ICMS, o EFD vem para substituir os livros a seguir: Registro 

de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Inventário, Registro de Apuração do IPI, 

Registro de Apuração do ICMS, Registro de Controle de Produção e do Estoque, 

Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente; 

• NFE (Nota Fiscal Eletrônica): Instituída para a substituição das notas fiscais modelo 1 

ou  modelo 1-A, utilizadas pelos contribuintes do IPI e/ou ICMS; 

• NFSE (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica): Instituída para a substituição das notas 

fiscais de operações de prestação de serviços; 

• CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico): Instituído para a substituição do 

documento Conhecimento de Transporte em meio físico. Serve para documentar a 

prestação de serviços de transporte de cargas; 

• E-LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real): Instituída para a substituição do 

LALUR em meio físico, sendo obrigatório apenas para as pessoas jurídicas tributadas 

pelo Imposto de Renda na modalidade Lucro Real; 

• Central de Balanços: reune demonstrativos contábeis e informações financeiras 

públicas das empresas com o objetivo de geração de estatísticas, análises de risco, 

estudos contábeis, entre outros. 

 

2.3 – Padrões Atuais 

  

 Normas contábeis se tratam do conjunto de leis, normas e princípios que norteiam a 

contabilidade brasileira. Padrões contábeis determinam como determinada informação será 

demonstrada ou transmitida. 

 No que se refere à troca de informações entre empresas (brasileiras), atualmente não 

existe padronização definida. Desta forma, cada parte envolvida (empresa) em uma troca de 

informações define a forma que acha mais apropriada para transmitir à outra parte a 

informação solicitada, podendo ser: relatórios web, arquivos PDFs, planilhas Excel, arquivos 

texto, etc. 
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 No que se refere a padrões contábeis, atualmente o que determina o cumprimento das 

obrigações contábeis, a forma como serão transmitidas as informações pelos contribuintes às 

administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores é o chamado SPED Contábil (Sistema 

Público de Escrituração Contábil), que consiste na modernização da sistemática existente. 

 Para atender cada tipo de empresa, período de apuração de determinada tributação, 

cumprimento de determinada obrigação contábil, etc., o SPED subdivide-se em padrões 

específicos para cada situação. 

A seguir estão listados os mais comuns: 

• ECF (Escrituração Contábil Fiscal): Todas as empresas, exceto as que estão 

enquadradas no Simples Nacional, são obrigadas ao envio (anualmente) do arquivo 

do ECF. O envio de informações é realizado através de arquivo texto padronizado, 

e assinado digitalmente, seguindo as regras definidas no Manual de Orientação do 

Leiaute[1]. A transmissão é feita utilizando as ferramentas (Validador e 

Transmissor) disponibilizados no site da Receita Federal[9]; 

• ECD (Escrituração Contábil Digital): Todas as empresas registradas na Junta 

Comercial são obrigadas ao envio (anualmente) do arquivo do ECD. O envio de 

informações é realizado através de arquivo texto padronizado, e assinado 

digitalmente, seguindo as regras definidas no Manual de Orientação do Leiaute[2]. 

A transmissão é feita utilizando as ferramentas (Validador e Transmissor) 

disponibilizados no site da Receita Federal[2]; 

• EFD-Contribuições (Escrituração Fiscal Digital): Se aplica a todas as empresas e 

contempla as informações referentes a PIS e COFINS. Seu envio deve ser 

realizado mensalmente. O envio de informações é realizado através de arquivo 

texto padronizado, e assinado digitalmente, seguindo as regras definidas no 

Manual de Orientação do Leiaute[3]. A transmissão é feita utilizando as 

ferramentas (Validador e Transmissor) disponibilizados no site da Receita 

Federal[3]; 

 

2.4 – Padrão Novo 

 

 Baseado no que foi exposto na sessão anterior, é possível perceber as dificuldades que 

existem na troca de informações, são elas: (1) dificuldade de compreensão devido à variedade 

de ‘idiomas’; (2) dificuldade para manipular os dados recebidos; (3) falta de confiança na 
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informação recebida, uma vez que atualmente seguem regras definidas para arquivos texto 

(sem uma estrutura consistentemente definida) Desta forma, com o intuito de minimizar tais 

dificuldades ao se trocar informações financeiras, a tecnologia XBRL vem proporcionando 

nos últimos anos um grande avanço, uma vez que permite criar regras que validem e 

transpassem a legislação vigente. 

 O XBRL tem por estrutura três componentes: 

• Taxonomy (Taxonomia): é o dicionário de dados da nova linguagem. Possui as 

definições padrão do XBRL; 

• Instance Document (Documentos ou Instâncias): são os documentos que possuem 

as informações a serem transmitidas, já obedecendo ao padrão novo; 

• Style Sheet (Folha de Estilos): trata-se de um item opcional, mas que permite 

aplicar um formato específico de exibição para as informações, podendo exibi-las 

em um formato HTML (por exemplo). 

 

É possível citar como um exemplo da utilização do XBRL no Brasil o projeto que a 

Secretaria do Tesouro Nacional vem desenvolvendo[4]. Trata-se do projeto SICONFI 

(Sistemas de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), cuja base de 

transmissão de dados será baseada em XBRL. 

 

2.5 – Agentes envolvidos 

 

O padrão XBRL foi idealizado pelo Consórcio XBRL International[5] e vem sendo 

introduzido no Brasil através dos seguintes agentes responsáveis: 

• TECSI/FEA USP: As primeiras pesquisas sobre a nova tecnologia no Brasil 

foram realizadas, em 2001, pelo Laboratório de Tecnologia e Sistemas de 

Informação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade[6] da 

Universidade de São Paulo. Foi criado um grupo de interação e troca de 

informações relativas ao XBRL, liderado pelo Dr. Edson Luiz Riccio, com a 

finalidade de estimular os desenvolvedores de softwares a incorporarem dentro 

de suas aplicações, ferramentas de integração com as taxonomias brasileiras 

que viriam a ser desenvolvidas. 

• CFC: O Conselho Federal de Contabilidade[7] assumiu a função de entidade 

facilitadora da jurisdição brasileira, divulgando nacionalmente o novo padrão e 
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disponibilizando informações. Um ponto interessante a se destacar é que, como 

se trata de uma tecnologia que atua no apoio à divulgação da informação, o 

CFC explica em seu site que a mesma não impacta na geração de nova 

normatização contábil [8] 

 

2.6 – Setores atingidos 

 

Todos os setores que envolvem demonstrações contábeis ou troca de informações 

financeiras deverão se adequar às novas normas de comunicação. Isto é, escritórios de 

contabilidade ou profissionais autônomos de contabilidade, empresas de desenvolvimento de 

software voltadas para a área contábil, órgãos de governo responsáveis tanto por transmissão 

quanto por recebimento destas informações, multinacionais ou qualquer empresa que, por 

obrigação ou por vontade própria, necessita exibir relatórios financeiros publicamente. 

Atualmente a Secretaria do Tesouro Nacional é um exemplo de órgão que já aceita o 

padrão XBRL em seu projeto Sistema de Informações Contábeis e Fiscais (SICONFI) [4]. 

A Secretaria do Tesouro Nacional acredita que a adaptação de sua estrutura aos 

padrões internacionais de contabilidade acarretará no aumento da informação 

disponível para controle social. 

Desta forma, enxergou a necessidade de desenvolvimento do Projeto SICONFI, que 

tem como objetivo estruturar um sistema que agrega em um mesmo ambiente 

informações contábeis e fiscais de todas as entidades. 

Com isso, o Projeto servirá também como uma ferramenta de divulgação das 

informações públicas, aumentando a transparência da gestão pública na utilização de 

recursos. 
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Capítulo 3 

Funcionamento do XBRL 

 

3.1 – Camada universal de comunicação 

 

O XBRL tem por objetivo ser uma camada universal de comunicação entre qualquer 

setor, empresa, órgão ou até mesmo o público (cidadão), fornecendo um padrão único na 

forma de se gerar e absorver informações contábeis. 

Fazendo uso do já consagrado padrão XML, o XBRL exige que sejam definidas regras 

(Schemas) para cada situação em que for utilizada, de forma que a comunicação se torne 

universal. Desta forma, quando uma empresa A deseja enviar informações contábeis a uma 

empresa B, é gerado por A um arquivo XML baseado em um Schema específico para aquela 

situação e enviado à B. A empresa B por sua vez, recebe este arquivo XML e consegue 

interpretá-lo utilizando-se do mesmo Schema que A usou. 

Assim sendo, essa troca de informações passa a ser um processo passível de ser 

automatizado, podendo conferir radiz e eficiência, uma vez que ambos os lados da 

comunicação podem, facilmente importar as informações para suas respectivas bases de dados 

e alimentarem seus softwares, sem necessitar que haja a interpretação de diversas formas de 

relatórios (pdf, xls, doc, csv, etc). Outro exemplo que pode ser destacado é com relação à 

visualização das informações recebidas, uma vez que não é preciso se adequar à forma que o 

emitente gera uma informação. Esta informação virá padronizada e será possível visualizá-la 

da forma mais conveniente. 

A figura abaixo ilustra o processo de conversão de informação para o padrão XBRL, 

onde de um lado são inseridas informações fora do padrão e o conversor faz uso dos schemas 

para fornecer como saída a informação padronizada em formato XBRL. 
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Figura 3.1: Ilustração do processo de conversão da informação para o padrão XBRL 

 

3.2 – Arquitetura 

  

Devido a sua extensibilidade, o XBRL pode ser usado para definir um padrão para 

cada finalidade almejada. 

Podemos olhar para sua estrutura de forma básica, utilizando de três blocos 

importantes: 

• Contexts ou Contextos: Representam o contexto ao qual cada fato está 

relacionado.  

• Taxonomies ou Taxonomias: Trata-se de coleções de definições voltadas para 

os contextos aos quais se aplicam. Cada contexto deve possuir seu conjunto 

próprio de definições, mesmo que a taxonomia utilizada seja a derivação de 

outra pré-existente. Por exemplo, existem taxonomias definidas para diversos 

padrões contábeis, como IFRS, GAAP, etc. 

• Facts ou Fatos: Representam as atividades contábeis que se deseja relatar. Por 

exemplo, no caso de um balanço, os fatos representariam lançamentos de 

débito, crédito, saldos, etc. 
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A figura a seguir ilustra a estrutura do arquivo XBRL final esperado, composto pelos 

itens explicados no tópico anterior utilizando-se de exemplos práticos para ilustrar sua 

hierarquia. 

 

Figura 3.2: Exemplo de estrutura de uma instância XBRL 

 

Baseado na estrutura básica descrita acima foi desenvolvido um framework para 

auxiliar os desenvolvedores que atuam no mercado financeiro/contábil/fiscal e que foram 

impactados pela chegada do novo padrão, tendo que adaptar suas ferramentas de geração de 

dados/relatórios à nova estrutura imposta. 

 

Juntamente com o framework foi desenvolvida uma aplicação de exemplo que faz uso 

de seus métodos, demonstrando como seria o funcionamento de um conversor entre a base de 

dados do emissor da informação (base esta que será fornecida nos ‘dados de entrada’ da 

aplicação) e o produto final destinado ao receptor da informação já convertido para o padrão 

XBRL (instância XBRL). 
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Esta aplicação funciona como um gerador de instâncias XBRL onde, de um lado são 

inseridos: a base de dados a ser convertida e uma instância do padrão XBRL (que servirá 

como modelo) a ser utilizado na conversão; e do outro lado é obtido o arquivo de instância 

XBRL correspondente à base de dados fornecida. 

O framework oferece uma camada de comunicação (classe Controller), na qual os 

sistemas que o utilizarem enviam o arquivo de modelo XBRL e a mesma converte o arquivo 

para objetos que podem ser utilizados via reflexão (Reflection) para criação do arquivo final 

padronizado. 

 

3.3 – Dados de entrada 

 

As informações de entrada podem vir de qualquer forma de armazenamento de dados 

que o emitente trabalhar, seja ela um SGBD (Oracle, SQL Server, etc.), seja uma planilha 

Excel ou até mesmo um arquivo CSV. Partindo do princípio que a camada de comunicação 

(classe Controller) está padronizada, o que a aplicação precisa fazer é solicitar ao framework 

os objetos necessários para gerar um arquivo no padrão estabelecido pelos órgãos reguladores 

e popula-los com os dados de entrada. Com os objetos populados, mais uma vez a aplicação 

faz uma requisição ao framework, desta vez para que gere uma instância XBRL do objeto que 

ela populou, para que assim, com o arquivo já padronizado possa enviá-lo ao receptor. Isto é, 

não importa a tecnologia de persistência dos dados, deve existir um software (utilizando a 

camada de comunicação) que faça a conversão, tanto de leitura quanto de escrita, dos dados 

do padrão utilizado em sua empresa para o padrão XBRL. 

Cada taxonomia abrange uma séria de definições de conceitos relativas a objetivos 

específicos. Uma taxonomia pode ter como objetivo padronizar um relatório financeiro, a 

comunicação com agências governamentais, IFRS, etc. Essa série de definições compõe 

arquivos de Schema (.xsd) que servem como validação para o arquivo XML que contém as 

informações a serem demonstradas. 

 

3.4 – Dados de saída 

 

 Os dados de saída devem estar contidos em um arquivo XML adequado às regras 

definidas no Schema XSD específico para a transmissão daquela determinada informação. 

Este arquivo trata-se de uma instância XBRL. 
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 A figura abaixo ilustra a composição da instância XBRL, composta por um conjunto 

de Fatos. 

 

 

Figura 3.3: Composição de uma instância XBRL (conjunto de Fatos) 

 

Como exemplo de uma estrutura de regras bem definida, é possível observar a 

taxonomia elaborada para ser utilizada pelo SICONFI, onde foi estabelecida uma hierarquia 

de pastas, cada uma contendo definições específicas para determinado fim, como demonstra a 

figura a seguir: 

 

Figura 3.4: Hierarquia de pastas da taxonomia SICONFI. 
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Nesta figura podemos observar dois elementos raiz: 

• COR (Núcleo) - É a camada que possui as definições básicas da estrutura, se 

dividindo nas subcamadas abaixo: 

� IC – É a camada que contém os elementos primários; 

� FD – É a camada que contém os tipos específicos do SICONFI; 

� DIM – É a camada que contém as definições de elementos dimensionais; 

� EXT – É a camada que contém taxonomias que o SICONFI utiliza, mas 

que vieram de entidades externas; 

• REP (Relatório) – É a camada que possui as definições específicas referentes a 

cada tipo de relatório que pode ser gerado. 

Dentro de cada pasta existem os arquivos de Schema com as definições de cada 

camada representada. Abaixo está ilustrado um exemplo de um item definido no arquivo de 

Schema e sua utilização no arquivo de instância final (XBRL). 

 

A figura abaixo ilustra um exemplo de aplicação de um Context, mostrando como ele 

é representado dentro do arquivo de definições (Schema) e como seria sua aparência no 

arquivo de instância XBRL gerado pelo conversor: 

 

 

 

Figura 3.5: Exemplo prático de um Context a partir de sua definição no Schema. 
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A figura abaixo ilustra um exemplo de aplicação de uma Unit, mostrando como ela é 

representada dentro do arquivo de definições (Schema) e como seria sua aparência no arquivo 

de instância XBRL gerado pelo conversor: 

 

 

 

Figura 3.6: Exemplo prático de uma Unit a partir de sua definição no Schema. 

 

A figura abaixo ilustra um exemplo de aplicação de um Fact, mostrando como ele é 

representado dentro do arquivo de definições (Schema) e como seria sua aparência no arquivo 

de instância XBRL gerado pelo conversor: 

 

 

 

Figura 3.7: Exemplo prático de um Fact a partir de sua definição no Schema. 
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 Assim sendo, o destinatário da informação, ao receber o arquivo realizará uma 

validação das informações ali contidas utilizando o mesmo Schema que o emissor utilizou 

para gerar o arquivo. Desta forma são garantidos que ambos os lados estarão usando a mesma 

gramática e não haverá perda de informação durante sua transmissão.  Essa validação é 

realizada verificando se a instância XBRL (arquivo) está padronizada de acordo com o 

Schema (xsd) que o receptor possui para interpretá-la. 

 

3.5 – Soluções existentes 

 

 No momento do início de desenvolvimento desta dissertação, não havia ferramentas 

disponíveis que atendessem de forma integral a proposta deste trabalho. Com o objetivo de 

sanar esta carência, foi desenvolvida uma ferramenta voltada para os desenvolvedores de 

software, um framework, para ser adicionado aos sistemas existentes que necessitem de tais 

funcionalidades. 

 Atualmente, porém, surgiram algumas ferramentas no mercado que tentam suprir esta 

carência. Dentre elas, uma que vale a pena mencionar é a “Altova MapForce 2016”, da 

fabricante Altova GmbH. Esta ferramenta é mais voltada para o usuário final, pois possui uma 

interface bastante intuitiva, onde se informa qual a entrada das informações (por exemplo, 

uma tabela do banco de dados), qual o arquivo Schema da taxonomia que será utilizada e, 

feito isso, basta arrastar as setas entre os itens criando os links correspondentes. Determinando 

assim, o que cada informação daquela tabela do banco de dados corresponde no Schema. 

Depois de feito isso basta solicitar que a ferramenta gere o arquivo final em formato XBRL. 

 Com isso podemos concluir que o Altova MapForce 2016 é uma ferramenta bastante 

interessante e poderosa para o usuário final, porém o foco da solução proposta no presente 

trabalho é fornecer uma ferramenta que facilite o trabalho do desenvolvedor, isto é, que seja 

adaptável para qualquer sistema que precise exportar seus dados em XBRL e não uma 

ferramenta independente de geração de instâncias. 

 É importante salientar que o Altova MapForce 2016 possui também a funcionalidade 

de geração de código fonte, visando o público alvo dos desenvolvedores de software, porém 

analisando o código gerado, foi possível observar que as várias classes/projetos 

disponibilizados pela ferramenta não foram muito "amigáveis" do ponto de vista do 

desenvolvedor. Nos testes realizados em C#, foram gerados quatro projetos distintos, para 

atender uma única solicitação (para um Schema). 



28 

 

 Outro ponto negativo do MapForce é que se trata de uma ferramenta paga, com preços 

variando de U$ 199,00 à U$ 799,00, de acordo com a versão desejada. Diferentemente da 

proposta deste trabalho, que oferece um framework para os desenvolvedores de forma 

gratuita. 
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Capítulo 4 

Proposta de Ferramenta Geradora de XBRL 

 

4.1 - Análise de Requisitos 

 

 As características principais necessárias para que uma ferramenta possa suprir as 

necessidades dos desenvolvedores de software podem ser enumeradas como se segue. 

• ser adaptável à diferentes softwares contábeis já existentes no mercado; 

• ser capaz de interpretar Schemas, a partir de arquivos .xsd e instâncias .xbrl; 

• ser capaz de converter dados de entrada (base de dados) em instâncias .xbrl; 

• ser capaz de realizar a validação de arquivos .xbrl; 

As seções a seguir apresentam uma sugestão de ferramenta que se encaixa nas 

características acima, com características adaptativas para atender a diversos softwares, e que 

se materializa em um framework de interpretação/geração de instâncias .xbrl. 

 

4.2 - Engenharia de Software 

 

 A ferramenta proposta e desenvolvida na presente monografia trata de um framework 

de suporte aos desenvolvedores de software. Para que sirva de suporte ao desenvolvimento 

dos sistemas, o framework foi compilado e foi gerada uma DLL de forma que a mesma possa 

ser adicionada aos códigos dos sistemas que a desejem utilizar. 

 O framework foi desenvolvido na linguagem C# e utilizando o framework .Net 3.5. 

Como suporte para a funcionalidade de validação do arquivo gerado, foi incorporado à 

ferramenta, uma DLL open source, denominada JeffFerguson.Gepsio. 

 Visando facilitar o acesso às funcionalidades do framework, foi aplicado um padrão de 

aplicação conhecido como “Controller”, desta forma quando for necessário utilizar as 

funcionalidades da ferramenta, basta fazer uma requisição ao Controller, como ilustra a figura 

a seguir. 
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Figura 4.1: Ilustração de uso da ferramenta (solicitação de validação de arquivo XBRL à classe Controller) 

 

 A figura 4.1 ilustra o processo de validação de formato de um arquivo XBRL, onde o 

software externo (ferramenta do usuário desenvolvedor) requisita ao framework a validação 

de determinado arquivo através de chamada ao método Controller.ValidateXBRL e passando 

como parâmetro o caminho do arquivo a ser validado. O Controller, por sua vez, como não 

possui os recursos para fazer a validação, apenas “conhece quem faz”, repassa a tarefa para a 

classe GepsioUtils, através da chamada GepsioUtils.ValidateXbrlFile, informando o caminho 

do arquivo a ser validado como parâmetro. Quando a solicitação chega à classe competente 

(GepsioUtils), a mesma realiza a validação e retorna para o Controller o resultado (se 

conseguiu ou não validar o arquivo). O Controller, mais uma vez, recebe o resultado e repassa 

a quem havia solicitado inicialmente, neste caso o software externo. 

 Como se trata de uma ferramenta que deve ser capaz de interpretar diferentes tipos de 

taxonomias/schemas, todas as partes importantes da taxonomia XBRL foram implementadas 

utilizando o padrão Reflection. Desta forma é possível trabalhar com os diferentes tipos de 

schemas, solicitando ao Controller os tipos de objetos que compõem o XBRL a partir de tags 

(strings) fornecidas pelo desenvolvedor, como ilustra a figura 4.2. 
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Figura 4.2: Ilustração de uso da ferramenta (solicitação de tipo de objeto Fact à classe Controller) 

 

4.3 – Descrever a ferramenta 

 

 O protótipo solicita ao usuário que forneça os arquivos da base de dados que será 

utilizada e, também, o padrão a XBRL a ser utilizado para gerar o relatório final. 

 De posse do arquivo padrão, o protótipo solicita que a biblioteca gere os objetos que 

representem o padrão e possam ser utilizados para geração do arquivo. 

 O framework gera os objetos/classes utilizando uma ferramenta da Microsoft chamada 

XSD.exe. Caso seja fornecida uma instância de exemplo (um modelo de arquivo final no 

formato .xml ou .xbrl), a ferramenta é executada duas vezes. A primeira execução serve para 

obter o Schema (.xsd) a partir do arquivo (.xml). A segunda execução utiliza o(s) Schema(s) 

(.xsd) obtidos na primeira execução para, a partir deles, gerar as classes em linguagem C# 

daonde será possível instanciar os objetos. 

Após a geração das classes, as mesmas ainda não podem ser acessadas/instanciadas, 

pois foram criadas em tempo de execução e, por isso, necessitam ser compiladas para que o 

protótipo possa referenciá-las. Para compilar as classes é utilizada outra ferramenta da 

Microsoft, chamada CSC.exe. Esta ferramenta recebe, dentre os parâmetros de entrada, as 

classes que desejamos compilar e tem como produto final de execução as classes compiladas 

em um arquivo .dll (Dynamic-link library ou biblioteca de vínculo dinâmico). Este arquivo 
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pode ser acessado normalmente em tempo de execução, logo pode ser utilizado pelo protótipo 

para obter os objetos. 

 Após a geração dos objetos, o protótipo já possui todas as ferramentas necessárias para 

a geração do arquivo: as informações a serem convertidas (base de dados) e os objetos que 

serão utilizados na conversão. 

 Como o protótipo não conhece os objetos que foram gerados, pois ficam fora de seu 

escopo, são feitas requisições à biblioteca para obter os tipos básicos (Contexts, Facts e Units) 

através da classe Controller. O Controller processa a requisição de tipo desejado e faz uso de 

Reflection para acessar a recém-criada DLL e obter o objeto a ser retornado para o protótipo. 

Com os tipos básicos obtidos, é possível instanciar os objetos e popula-los com os dados 

oriundos dos arquivos da base de dados, facilmente através de Reflection. Caso haja algum 

outro tipo de objeto complexo e desconhecido, o mesmo pode ser acessado e instanciado via 

Reflection (da mesma forma), pois a biblioteca gera todos os tipos descritos no padrão 

fornecido pelo usuário. 

 Com todos os objetos (básicos/complexos) obtidos e devidamente populados, o 

protótipo solicita à ferramenta a geração do arquivo Xml padronizado (.xbrl), sempre 

requisitando à classe Controller. O Controller, recebe o objeto a ser convertido para Xml e o 

serializa e retorna uma string contendo todo o conteúdo em formato Xml para que o protótipo 

possa salvar o arquivo onde for conveniente. 

 Após a criação do arquivo, só resta validar se o mesmo foi gerado corretamente e, para 

isso, o protótipo requisita ao Controller que valide o arquivo, informando o caminho do 

mesmo. A validação é feita através da leitura do arquivo de acordo com os padrões XBRL, 

tentando obter as quantidades de facts, units e contexts contidos nele. Se todas as informações 

forem obtidas corretamente e nenhuma exceção for gerada, quer dizer que o arquivo está 

padronizado e foi gerado corretamente. 

 

4.4 – Funcionamento da taxonomia e a ferramenta 

 

A Taxonomia segue o padrão básico de três blocos apresentado na seção 3.2, podendo 

ser estendido de acordo com a necessidade do órgão responsável. São eles: 

• Contexts: Unidades Federativas às quais cada fato irá se associar; 

• Units: Unidades monetárias contidas no arquivo. No nosso caso, será apenas o 

Real (BRL); 
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• Facts: Fatos correspondem ao que se deseja representar no arquivo final. No 

nosso caso serão os lançamentos contábeis por contas contábeis. 

Desta forma o protótipo requisita à biblioteca que gere os objetos referentes ao padrão 

fornecido pelo usuário. De posse dos tipos de objetos, o protótipo necessita apenas fazer uso 

de Reflection para acessar as propriedades segundo a estrutura listada acima (Contexts, Units 

e Facts) para popular os objetos e gerar um XML a partir destes objetos. 

 

4.5 – Artefatos de Entrada e Saída 

 

Para demonstração de uso do framework gerado no presente trabalho, foi 

desenvolvido em paralelo um protótipo de sistema e foi escolhido o caso de uso de geração de 

um Balanço Patrimonial dos Governos Estaduais (Poder Executivo), utilizando os arquivos de 

padrão disponibilizados pelo SICONFI (o qual foi detalhado na seção 3.4). 

 

 

Figura 4.3: Visão Macro do funcionamento do protótipo 

 

A figura 4.3 (acima) demonstra a visão macro do funcionamento do protótipo, exibindo 

seus dados de entrada e o resultado esperado como saída. O protótipo, para atender as 

características do SICONFI, necessita que sejam inseridos como dados de entrada: os 

arquivos do Padrão XBRL, necessários à criação dos objetos que serão utilizados para criação 

do relatório final (representados na figura pelo formato .XSD, uma vez que os formatos 

esperados são: .XSD, .XBRL, .XML); os arquivos de base de dados, representados na figura 
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pelo formato .CSV (para este caso de uso foram gerados três arquivos .CSV apenas com o 

intuito de exemplificar a utilização do protótipo, são eles: LANCAMENTO_CONTABIL.csv, 

UNIDADE_FEDERATIVA.csv e PLANO_CONTABIL.csv – a figura 4.4 abaixo ilustra os 

metadados destes arquivos); dados a serem inseridos manualmente via interface de tela, são 

eles: a data de referência para o relatório final, a moeda que representa os valores contidos na 

base de dados e número de casas decimais dos valores listados. 

 

Figura 4.4: meta-dados dos arquivos de Base de Dados. 

 

E em contrapartida, o resultado esperado como saída para o uso deste protótipo é um 

arquivo no formato .XBRL, representando o balanço patrimonial que foi gerado utilizando as 

informações inseridas como entrada. 

 

4.6 – Modo de uso 

  

 É possível verificar no “APÊNDICE A” deste trabalho o diagrama de sequência 

ilustrando o modo de uso da biblioteca, conforme descrito pelo passo a passo abaixo. 

 Para o correto uso da biblioteca, o desenvolvedor deverá seguir os passos na ordem 

descrita a seguir: 

1. Solicitar ao usuário o arquivo padrão XBRL; 

2. Solicitar à geração dos objetos à biblioteca, através do método 

GenerateXBRLClasses(string filePath); 

3. Instanciar e popular os objetos necessários à criação do arquivo XBRL desejado 

através da obtenção de seus tipos, utilizando algum dos métodos abaixo (de acordo 

com sua necessidade): 

Type GetUnitType(); 

Type GetContextType(); 

Type GetFactType(string classe); 

Type GetEntityType(); 

Type GetPeriodType(); 

Type GetSchemaType(); 

Type GetXbrlDocType(); 



35 

 

Caso os métodos acima não contemplem todas as necessidades do desenvolvedor, ele 

pode solicitar à biblioteca outros tipos através do método mais genérico abaixo: 

Type GetClassType(); 

4. Já com os objetos populados, basta serializar o objeto para um arquivo XML. 

 

A figura a seguir apresenta um diagrama de sequência que ilustra o funcionamento 

descrito acima. 

 

Figura 4.5: Visão macro do diagrama de sequência 

 

4.7 - Avaliação de Caso de Uso 

 

O protótipo desenvolvido permitiu avaliar as funcionalidades do framework, passando 

por todas as etapas de geração do arquivo no padrão do SICONFI: 

1) Importação de base de dados; 
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Figura 4.6: Arquivos de entrada de base de dados (.CSV) 

 

 

Figura 4.7: Protótipo – Entrada de arquivos de base de dados 

 

 Na tela ilustrada na Figura 4.7 é possível observar a primeira etapa de uso do 

protótipo. Nesta primeira etapa é requisitada a entrada dos arquivos que compõem a 
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base de dados do cliente (figura 4.6). No exemplo foi retratada uma situação onde a 

base de dados era composta por arquivos no formato .CSV. 

 Pode-se observar pela imagem acima que o protótipo conseguiu interpretar os 

arquivos de forma correta, exibindo o conteúdo de cada arquivo corretamente. Foram 

utilizados apenas três arquivos como exemplo, mas o protótipo permitia a entrada de 

mais arquivos, para isso bastava clicar em “Adicionar novo arquivo” e escolher o 

arquivo a ser importado. 

 Para corroborar que os dados foram corretamente importados para dentro do 

protótipo, foi utilizado como parâmetro de medição a análise da quantidade de 

registros presentes no arquivo de entrada comparada a quantidade de registros 

importados. Como a importação dos arquivos foi tratada de forma genérica, não 

permitindo uma análise mais criteriosa (como por exemplo: tipos de dados em cada 

coluna, formato de número, etc) e por se tratar de um protótipo onde o objetivo 

principal seria validar as funcionalidades do framework, não se achou necessário 

incrementar estes testes de importação. 

 Dito isto, utilizando a quantidade de registros como parâmetro de medição, as 

figuras 4.8, 4.9 e 4.10 abaixo exibe a relação entre a quantidade de registros no 

arquivo de entrada e a quantidade de registros importada pelo protótipo e, assim, 

podemos confirmar positivamente que a medição foi correta e todos os dados foram 

importados. 

 

 

 
Figura 4.8: Quantidade de registros importados do arquivo LANCAMENTO_CONTABIL.csv 
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Figura 4.9: Quantidade de registros importados do arquivo PLANO_CONTA.csv 

 

 

 

 
Figura 4.10: Quantidade de registros importados do arquivo UNIDADE_FEDERATIVA.csv 

 

2) Geração das classes/objetos base necessários para geração da instância XBRL; 
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  A geração/obtenção dos objetos base necessários para gerar a instância se dá 

através do uso de Reflection. O protótipo requisita à classe Controller que lhe retorne 

o objeto referente a cada tipo (fact, unit ou context), fazendo chamada aos métodos 

específicos “GetUnitType”, “GetContextType” e “GetFactType” e informando o nome 

do tipo a ser obtido, para isso é necessário um conhecimento prévio do modelo da 

instância que se pretende gerar (por exemplo: no caso do GetContextType do 

protótipo, é solicitado o tipo do contexto passando como parâmetro o “xbrlContext”). 

 
Figura 4.11: Classe Controller – Métodos para obtenção dos objetos base para a instância 

 

  A classe Controller, por sua vez, faz uso de Reflection para percorrer a DLL 

compilada (descrita no item 4.3) a partir do modelo fornecido anteriormente e retornar 

o objeto precisamente, como demonstra a figura 4.12 abaixo. 

 
Figura 4.12: Classe Controller – Método GetType faz uso de Reflection para obter os tipos necessários 

 

  A figura 4.13 abaixo ilustra um exemplo de obtenção do tipo fact, 

correspondendo a um dos facts a serem utilizados para o arquivo final. A figura exibe 

o protótipo sendo executado em modo “Debug” e pausado no momento exato do 

retorno do método CreateFact, que faz chamada ao método Controller.GetFactType, e 

é possível observar o objeto retornado populado com as informações referentes ao 

fact. 
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Figura 4.13: Protótipo – Modo “Debug” exibe a Fact populada em tempo de execução 

 

A figura 4.13 acima permite visualizar o fact “P100000000” (de acordo com o 

Schema utilizado pelo protótipo e exibido na figura 4.14 abaixo) populado com o 

valor contido no arquivo de entrada LANCAMENTO_CONTABIL.csv, na linha 

número dois, referente à conta P100000000. A imagem acima exibe praticamente 

todas as informações de entrada em uso, valores obtidos no arquivo de entrada, unit 

“BRL” e casas decimais, ambas obtidas através de entradas manuais e o campo de 

associação com o Context (que ainda aparece nulo, pois no momento do debug o 

mesmo ainda não havia sido associado). 
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Figura 4.14: Trecho de arquivo de Schema utilizado no protótipo 

 

3) Obtenção dos tipos de objetos base da taxonomia; 

 

Figura 4.15: Protótipo – Entrada de dados manuais e criação dos tipos base da taxonomia 
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  A figura 4.15 acima ilustra a criação/obtenção dos tipos de objeto base da 

taxonomia. Podemos observar que na parte de cima são solicitados os dados de entrada 

manual (dados que não são oriundos dos arquivos de banco de dados) e logo em 

seguida é exibida uma tabela mostrando os arquivos que foram importados e as 

colunas que foram identificadas para o processamento. 

  Logo em seguida é requisitada entrada do arquivo de modelo de instância 

XBRL que é necessário para servir de modelo para preenchimento do arquivo 

padronizado gerado no final do processamento. 

  Na parte inferior da tela podemos ver o log do processamento exibindo as 

etapas que estão sendo executadas. Uma vez que as etapas estão sendo ultrapassadas e 

nenhum erro está sendo reportado, indica que as etapas foram executadas com sucesso. 

 

4) Serialização do arquivo no formato XML; 

 

Figura 4.16: Protótipo – Serialização do arquivo no formato XML 

 

Na figura acima se pode observar as etapas “Montando a instância XBRL” e 

“Escrevendo no arquivo”. A primeira se refere à criação do objeto que representa a 

instância XBRL, um objeto englobando os facts, units e contexts populados com os 
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dados dos arquivos de entrada, somados às entradas manuais. A segunda se refere à 

serialização deste objeto em formato XML (ver figura 4.17) para que possa ser, na 

próxima etapa, utilizado na geração do arquivo de saída. 

 

Figura 4.17: Classe Controller – método Controller.ToXml 

 

5) Geração do arquivo XBRL; 

 

Figura 4.18: Protótipo – Geração do arquivo XBRL 

 

  A figura acima demonstra o sucesso na geração do arquivo XBRL através da 

mensagem “Arquivo gerado”. O arquivo foi gerado através do trecho de código 

demonstrado abaixo na figura 4.19, onde o objeto serializado em XML obtido na etapa 

anterior (xmlData) é utilizado para preencher o arquivo de saída que será salvo no 

caminho pré-determinado (outputPath), utilizando a codificação (Encoding) “ISO-

8859-1”. 
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Figura 4.19: Protótipo – Código de geração do arquivo XBRL 

 

6) Validação do formato do arquivo no padrão XBRL; 

 

Figura 4.20: Protótipo – Validação do formato do arquivo gerado 

 

  Esta é a última etapa de avaliação do framework, que é onde é avaliado o 

formato do arquivo XBRL gerado nas etapas anteriores. A figura acima demonstra que 

a validação ocorreu de forma correta e o arquivo foi gerado com 3.732 facts, 1 unit e 

27 contexts. Estes dados estão corretos, pois correspondem exatamente aos dados 

entrada, isto é: 

• 1 Unit – Corresponde a 1 (uma) unidade monetária, no caso do exemplo do 

protótipo a moeda Real; 

• 3.732 Facts – Corresponde à quantidade de registros contidos no arquivo de 

entrada LANCAMENTO_CONTABIL.csv. Os fatos representam os 

lançamentos (movimentações de débito/crédito) das contas contábeis. A figura 

4.14 abaixo demonstra que o arquivo de entrada continha exatamente o mesmo 

número de registros que os facts que foram gerados; 
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Figura 4.21: Arquivo de entrada “LANCAMENTO_CONTABIL.csv”. Destaque para a quantidade de 

registros existentes no arquivo. 

 

• 27 Contexts – Corresponde à quantidade de registros contidos no arquivo de 

entrada UNIDADE_FEDERATIVA.csv. Os contextos representam as 

unidades federativas disponíveis no território nacional. A figura 4.22 abaixo 

demonstra que o arquivo de entra continha exatamente o mesmo de registros 

que os contexts que foram gerados; 

 

Figura 4.22: Arquivo de entrada “UNIDADE_FEDERATIVA.csv”. Destaque para a quantidade de 

registros existentes no arquivo. 

 



46 

 

Com isso foi possível validar o objetivo do framework, uma vez que suas 

funcionalidades funcionaram conforme esperado e o produto final em XBRL foi gerado 

corretamente, conforme é possível observar através da imagens capturada do uso do protótipo, 

exibidas na figura 4.23 e na listagem do respectivo arquivo Output.xbrl do APÊNDICE B. 

 

 

Figura 4.23: Protótipo – Arquivo gerado pelo protótipo 
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Capítulo 5 

Conclusão 

 

5.1 – Considerações Finais 

 

Como foi visto neste trabalho, o novo padrão veio para resolver uma séria de 

dificuldades de comunicação, bem como vulnerabilidades de segurança na troca de 

informações contábeis. Desta forma, é seguro afirmar que o padrão em breve será exigido em 

todas as transações entre organizações brasileiras, não somente no âmbito internacional.  

 Como o XBRL se baseia no XML, ele possui uma série de características que o 

fortalecem como nova tendência. Dentre elas podemos citar: a extensibilidade (obtida através 

do uso das taxonomias) e a flexibilidade (pois possibilidade a criação de pares de informações 

– ‘atribute-value pairs’ –, permitindo que possam ser explorados no âmbito de cada entidade 

envolvida). 

 A ferramenta proposta no presente trabalho trata de um protótipo de utilização de uma 

camada de conversão genérica, onde de um lado podem ser inseridas informações em 

qualquer formato de dados utilizados atualmente, e de outro se obtém como resultado as 

mesmas informações padronizadas em XBRL.  

O protótipo gerado trata de uma versão bem básica de utilização das funcionalidades 

do framework e os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, uma vez que os objetivos 

foram alcançados. Entende-se por satisfatórios atender aos itens listados na seção 4.7, isto é, 

ser capaz de: gerar as classes/objetos base necessários para geração da instância XBRL; obter 

os tipos de objetos base da taxonomia; gerar o arquivo no formato XBRL; validar o formato 

do arquivo no padrão XBRL. 

O objetivo do framework era fornecer funcionalidades que permitissem a geração de 

uma instância XBRL qualquer a partir de seu Schema ou de uma instância de exemplo (um 

modelo). Este objetivo foi atingido permitindo que os sistemas que o utilizem (no caso, o 

protótipo) fizessem uso de Reflection para acessar os objetos gerados a partir dos Schemas 

fornecidos. 

O objetivo do protótipo era validar as funcionalidades do framework, utilizando como 

exemplo o padrão estabelecido pelo SICONFI, para geração de um Balanço Patrimonial dos 
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Governos Estaduais (Poder Executivo). Este objetivo foi atingido, pois foi possível inserir 

uma base de dados de exemplo (arquivos .CSV) e uma instância de exemplo e, com isso, 

obter um arquivo .XBRL padronizado nas regras do SICONFI. 

Desta forma, o presente trabalho atingiu seu objetivo de fornecer uma alternativa open 

source de geração de instâncias XBRL. 

 

5.2 – Trabalhos Futuros 

 

 Fica como trabalho futuro, o aperfeiçoamento do protótipo de forma a tornar o uso do 

framework mais intuitivo para o usuário final, não somente o usuário desenvolvedor de 

sistemas, focando assim em um público alvo mais leigo em termos de linhas de código. 

 A ideia é deixar o protótipo personalizável através de opções de “arrastar e soltar” 

(drag and drop) para determinar as estruturas para qualquer Schema (.XSD) e base de dados 

que o usuário final forneça como entrada do sistema. 

 Implementando esta funcionalidade, a ferramenta se tornará muito mais intuitiva e 

amigável para um usuário que não seja da área de TI, ampliando a sua abrangência, afinal 

ficará restrita apenas aos desenvolvedores de software. 
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APÊNDICE A – Diagrama de Sequência 

 

 

Diagrama de sequência – Parte 01 
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Diagrama de sequência – Parte 02 
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Diagrama de sequência – Parte 03 
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Diagrama de sequência – Parte 04 
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APÊNDICE B – Arquivo de saída gerado 
 

 

Protótipo – Conteúdo do arquivo gerado – Parte 01 
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Protótipo – Conteúdo do arquivo gerado – Parte 02 

 

 


