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Introdução: Resultado Primário basicamente é definido pela diferença entre receitas e despesas, não 

sendo incluido as receitas e despesas com juros do pagamento da Dívida Pública, como definido pela 

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). Para se encontrar o Resultado Primário deve-se analisar a 

diferença entre as receitas e as despesas primárias, a qual sendo a receita maior que a despesa, terá sido 

registrado um superávit primário, ocorrendo o contrário, terá sido registrado um déficit primário. 

Objetivo: O Objetivo do presente trabalho foi analisar os dados referentes a evolução do resultado 

primário alcançado nos anos de 2017 e 2018 pelos municípios da Serra da Ibiapaba, que são: Carnaubal, 

Croatá, Guaraciaba do Norte, São Benedito, Ibiapina, Ipu, Ubajara, Tianguá e Viçosa do Ceará, 

observando se os mesmos atingiram as metas estabelecidas, se o orçamento executado no presente ano 

com as receitas realizadas e despesas empenhadas registraram superávit primário ou déficit primário. 

Metodologia: A Metodologia utilizada foi a descritiva, na qual foi analisado as Leis Orçamentárias 

Anuais (LOAs) de cada um dos municípios referentes aos exercícios fiscais de 2017 e 2018, como os 

Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) e a Prestação de Contas de Governo. O 

estudo de baseou nos conceitos da Contabilidade Pública, como a Lei 4320/64 que estatui normas gerais 

de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanço da União, Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, a Lei 101/2000 de Responsabilidade Fiscal, as NBCASP e o MCASP. 

Resultados e Discussões: O Estudo identificou que dos 9 municípios que compõem a região,7 

registraram superávit em 2017 e 5 em 2018, e 2 déficit (2017) aumentando para 4 (2018). Alguns dos 

municípios registraram receitas menores do que o previsto, bem como nos repasses das esferas federais 

e estaduais e enfrentaram deterioração de suas contas de um ano para o outro, alguns registram saldos 

negativos, porém menores que o ano anterior, outros reverteram o déficit e outros o superávit. 

Conclusões: Portanto para se ter uma gestão que seja eficaz e eficiente com relação aos recursos 

públicos, a administração pública deve se utilizar de mecanismos de tomada de decisão para corrigir o 

que é necessário. Os municípios que tiveram uma gestão mais eficiente com relação ao uso dos recursos 

públicos conseguiram evitar desequilíbrios orçamentários ao serem mais cautelosos com a execução das 

despesas. 
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Introdução: Orçamento Público é um instrumento que contém informações políticas e programas de 

ação o qual funciona como mecanismo de fiscalização. Cabe ao Poder Executivo Municipal planejar 

de maneira eficiente para administrar melhor os seus recursos e atender as necessidades da população. 

Objetivo: Realização de uma análise do processo de elaboração e execução do orçamento público no 

Município de Cariré-CE referente ao exercício de 2018, como forma de evidenciar a importância desse 

instrumento de planejamento na política econômico-financeira municipal. Metodologia: A Metodologia 

utilizada é tanto descritiva como bibliográfica. Foi analisado a LOA ( Lei Orçamentária Anual ) de 2018, 

o RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), a Prestação de Contas do ano de 2018, e a 

realização de estudos sobre conceitos da Contabilidade Pública, a Lei 101/00 de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei 4320/64 que estatui normas gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos 

Orçamentos e Balanço da União, Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Resultados e 

Discussões: Ao ser realizada a análise das peças orçamentárias notou-se o que o município realizou todo 

um planejamento para a produção do seu orçamento na qual a receita programada e a despesa fixada 

tem valor estabelecido em R$ 56.089.618,00. Com relação a execução, a receita realizada em 2018 foi 

de R$57.744.905,19, tendo um excesso de arrecadação de R$1.655.287,19. Do lado da despesa , o valor 

empenhado foi de R$52.235.944,54, o que representa 93,13% do previsto, destacando -se ás áreas da 

Educação (R$17.381.706,96) e Saúde (R$12.365.443,09) com respectivamente 33,28% e 23,67% das 

despesas. Conclusões: Portanto, para se ter uma gestão com eficiência e eficácia, a gestão municipal 

tem que está acompanhando efetivamente todo o processo orçamentário,desde a elaboração do Plano 

Plurianual (PPA) até a execução da Lei Orçamentária Anual, o que ficou evidenciado nesse trabalho na 

qual mostrou que a gestão do município de Cariré sabendo da importância do orçamento o cumpriu de 

maneira efetiva, na qual houve aumento de arrecadação própria e as receitas realizadas superaram a 

prevista, e ocorreu o cumprimento com rigidez da despesa fixada, fatores que contribuiram para o 

expressivo superávit orçamentário obtido por Cariré em 2018. 
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Introdução: Ter uma vida financeira equilibrada, na teoria pode parecer fácil, mas não gastar além 

dos seus ganhos isso é algo difícil para significativa parte das pessoas. Muito se discute sobre a 

importância de onde aplicar o dinheiro economizado e, dentre as várias possibilidades, está a ideia de 

investir no mercado financeiro. Atualmente há diversos instrumentos à disposição, tais como: títulos e 

valores mobiliários (ações, debêntures etc.), depósitos a prazo, cadernetas de poupança, criptomoedas, 

títulos públicos e outros. Os títulos públicos estão entre essas opções e, de acordo com o livro Mercado 

de Valores Mobiliários Brasileiros (CVM, 2014) há uma grande variedade destes, cada um com 

características próprias em termos de prazos de vencimentos e rentabilidade. Atualmente, o investidor 

conta com o portal Tesouro Direto através do qual é possível comprar diretamente, pela internet, 

Títulos Públicos Federais, de emissão do Tesouro Nacional. Objetivo: O presente trabalho tem como 

objetivo realizar uma comparação entre os ganhos líquidos obtidos em dois títulos públicos federais: 

LTN-2025, prefixado, e LFT-2025, pós-fixado. Metodologia: Após a revisão bibliográfica, foi 

realizada uma simulação de investimentos considerando os dois títulos antes referidos, no site Tesouro 

Direto, obtendo-se as projeções dos respectivos valores a serem resgatados. Resultados e Discussões: 

Ao investir em um título de renda fixa, precisa-se escolher a forma como o dinheiro será remunerado, 

que pode ser com remuneração prefixada, sabendo-se o valor exato do resgate do título na data do seu 

vencimento, e pós-fixada, esta depende da variação da Taxa Selic durante o período considerado. Assim, 

a simulação foi feita com os títulos LTN-2025 (6,79% a.a.), prefixado, e LFT-2025 (SELIC + 0,02 % 

a.a.), pós-fixado, considerando-se o valor de uma aplicação mensal de R$ 150,00, em cada um, durante 
um período de 64 meses e 66 meses. Ao final do período os totais de capitais investidos serão de 

R$ 9.600,00 para o primeiro e de R$ 9.900,00 para o segundo, obtendo-se, respectivamente, os 

seguintes montantes, nos resgates: R$ 11.102,94 e R$ 11.519,02. Ao compararem-se os dados 

apresentados, notou-se que o título LFT tem o vencimento de dois meses a mais que o do LTN, o que 

não implica algo significativo na diferença do resultado projetado, mostrando-se ser o LTN mais 

vantajoso. Conclusões: Após a realização desse estudo, concluiu-se como é essencial a adequada 

análise das aplicações financeiras, para que o investidor possa alcançar os objetivos almejados, sempre 

fazendo as simulações cabíveis, neste caso, acessando o site do Tesouro Direto, para buscar todas as 

informações necessárias. Porém, para que a escolha seja adequada, devem ser levadas em consideração 

várias alternativas, por parte do investidor, o que envolve riscos, prazos de resgate (liquidez do título) 

e rentabilidade almejada. 
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Introdução: A disciplina de Contabilidade Governamental II como instrumento de ensino afirma-se 

de maneira indispensável à aprendizagem dos alunos de Ciências Contábeis, portanto a área pública 

detém papel fundamental na formação dos futuros profissionais. Consoante a isso, a qualidade de 

ensino deve ser a meta das universidades atualmente, pois o mercado de trabalho atual, o  meio  

tecnológico  e  a globalização exigem dos profissionais de contabilidade competências e habilidades 

que devem ser amplamente desenvolvidas durante toda a graduação em Ciências Contábeis nas 

Instituições de Ensino Superior (IES). Objetivo: O presente artigo tem como objetivo fazer uma 

análise das ementas da disciplina em questão nas IES públicas do estado do Ceará, sendo elas, a 

Universidade Estadual do Ceará, Universidade Estadual Vale do Acaraú e Universidade Federal do 

Ceará, para assim as confrontar com a proposta nacional de conteúdo para os cursos de graduação em 

Ciências Contábeis recomendada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Desenvolveu-se 

como problema de pesquisa o confronto se as temáticas das grades curriculares da disciplina de 

Contabilidade Governamental II  nos  cursos  de  Ciências Contábeis das universidades públicas do 

estado do Ceará são condizentes com a Proposta Nacional de Conteúdo para o curso de graduação 

em Ciências Contábeis emanada pelo CFC. Metodologia: Quanto à metodologia a pesquisa se 

caracteriza como descritiva, com análise de dados qualitativos e realizada por meio de análise 

documental. Os dados foram coletados através das coordenações dos cursos nas três IES públicas 

estudadas no presente artigo, as ementas, e posteriormente foram comparados com a proposta 

nacional de conteúdo editada pelo CFC.  Resultados e Discussões: Os resultados obtidos 

demonstraram que as IES adotam parcialmente a proposta do CFC, devido à autonomia que as 

universidades têm para montar sua estrutura curricular, existindo diferenças nos assuntos abordados 

quando se relaciona com a proposta de conteúdo. Conclusão: Conclui-se que as IES devem reavaliar 

de maneira geral os conteúdos e a matriz curricular, como um todo, aplicados à disciplina de 

Governamental II visando aperfeiçoar o ensino dos futuros contadores. 
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Introdução: Controle Social consiste em um campo de relações sociais, no qual os sujeitos participam 

por meio de distintas articulações, que são processadas no âmbito interno e externo dos espaços 

institucionais (ASSIS; VILLA, 2003). Deste modo, o principal intuito do controle social é a 

participação da sociedade e a sua fiscalização sobre uma boa gestão da administração pública, o qual é 

salientado por meio da Lei Complementar 131/2009, que disciplina para a sociedade o acesso às 

informações públicas. Logo, em conformidade com os pensamentos de Look (2004), o controle social 

foi aqui compreendido como a participação do cidadão, em meio a gestão pública, podendo ocorrer de 

forma individual ou coletiva, no entanto, obedecendo às leis que regem o controle social para a garantia 

do patrimônio e direitos da coletividade. Objetivo: Desse modo, o presente estudo teve como objetivo 

analisar as produções nacionais de artigos científicos sobre controle social na administração pública. 

Metodologia: Metodologicamente, o estudo se caracteriza como documental e quantitativo realizado 

por meio de um estudo bibliométrico de artigos científicos na plataforma Spell. A pesquisa foi realizada 

em setembro de 2019, resultando em 49 artigos, de 1979 a 2019. Resultados e Discussões: Os 

resultados apontaram que houve um maior número de publicações no ano de 2018. Observou-se 

também uma média de três autores por artigo. As palavras-chave mais utilizadas foram: controle social, 

participação e transparência. As revistas que tiveram mais ênfase foram a Revista de Administração 

Pública, Contabilidade Vista & Revista e Cadernos Gestão Pública e Cidadania. Quanto à abordagem 

metodológica dos trabalhos analisados, 37 trabalhos se classificavam em qualitativa, quanto à 

abordagem, e 28 eram exploratórias, quanto ao tipo de pesquisa. Analisando períodos de cinco anos, 

verificou-se que o intervalo com maior número de publicações sobre o tema foi de 2014 a 2019. Em 

contrapartida, não tiveram artigos de 1994 a 1998. Os anos de maior publicação, dentro de cada 

período, foram: 1979 com uma publicação, 1988 com uma, 1993 com duas, 2003 com duas, 2006 com 

duas, 2010 com cinco e 2018 com sete. Conclusão: Conclui-se, portanto, que, nos últimos cinco anos, 

houve uma crescente produção de artigos, computados em um aumento de 40% em relação ao ano de 

2015. Ademais, com base no exposto, percebe-se o aumento de pesquisas sobre controle social, 

evidenciando a importância do seu papel, que tem por principal finalidade solucionar problemas e 

déficits sociais com mais eficiência, por meio da participação cidadã e transparência do Estado. Como 

limitação da pesquisa, ressalta-se a busca dos termos apenas na plataforma Spell. Sugere-se então, para 

pesquisas futuras, a análise bibliométrica de dissertações e teses sobre a temática, além de outros 

indexadores de periódicos. 

Palavras-chave: Controle social; análise; estudo bibliométrico; público. 

Área de Conhecimento: Contabilidade Pública. 

mailto:jaque560severiano@gmail.com
mailto:kelvialopes.2016@gmail.com
mailto:cintiavmg@gmail.com


 
 

            Semana da Contabilidade 2019 da UVA, Sobral, CE, 15 a 18 de Outubro de 2019. 

CONVÊNIOS FEDERAIS: EM FUNÇÃO DAS ALOCAÇÕES DE  

RECURSOS PÚBLICOS NA UVA 

 
Haroldo Paulino Gomes Junior  

Graduando em Ciências Contábeis, Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Sobral - CE 

haroldo.ep13@gmail.com 

Kaliny Kélvia Pessoa Siqueira Lima 

Professora Orientadora da UVA, Pró-Reitora de Planejamento da UVA 

Kaliny_pessoa@uvanet.br 

 

Introdução: A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) é um dos setores da universidade que 

representa um dos alicerces que auxilia a UVA, no planejamento de estratégias para a captação de 

recursos (convênios federais), assim buscando melhores aplicações de recursos públicos para atender a 

demanda pública da instituição. Objetivo: O objetivo do trabalho é relatar a participação dos convênios 

(uma das coordenadorias da PROPLAN) na gestão da UVA, as atividades administrativas, e os 

conhecimentos adquiridos pelo o estagiário no âmbito do trabalho durante o Programa de Bolsa de 

Permanência Universitária (PBPU). A Proplan diante suas alocações de recursos, aplica recursos na 

instituição provenientes de convênios federais. Os convênios são acordos oriundos das esferas públicas 

ou privadas, que beneficiam ambas as partes, porém é necessário fornecer a esfera superior 

contrapartidas para a manutenção do ciclo público. Ressalta-se que a apropriação de convênios segue 

uma legislação especifica, no caso da UVA, a portaria-interministerial 424/2016. Os convênios federais, 

são de fundamental relevância para a instituição, pois estes norteiam a Proplan quais estratégias devem 

ser apropriadas para a captação de recursos, ou seja, quais as medidas a serem tomadas, sendo estas, 

embasadas na estabilização da UVA. Metodologia: A UVA é contemplada com sete convênios, 

distribuídos em execução, em prestação de contas, e aguardo de envio de fundos. Diante tais convênios, 

foram alimentadas planilhas nos programas Excel e Libre Office, para obter um maior controle das 

emissões de parcelas de diárias e passagens dos professores, assim posteriormente os arquivamentos 

destes mesmos documentos. Resultados e Discussões: A UVA se encontra com três convênios vigentes, 

dois PARFORs e um PRÓ-SAÚDE. Estes convênios propiciam formações de professores quanto as suas 

atividades desenvolvidas, assim como de estudantes e das comunidades locais. A mesma aguarda envio 

de fundos para execução do convênio (PROEXT)-Saúde Reprodutiva, o qual visa a extensão da 

educação no âmbito da saúde reprodutiva de adolescentes. Há também os convênios os quais estão em 

prestação de contas, dentre eles, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o qual busca equipar os 

laboratórios dos alguns cursos da área de ciências da natureza e zootécnicas, e aos seus mestrandos, o 

(PRONERA), cujo objetivo é formar 100 discentes, provenientes de áreas de reforma agrária e o 

PROEXT-Visualidades/Educação no Campo, convênio este o qual há duas finalidades, identificar o 

registro audiovisual para a preservação do patrimônio cultural da cidade de Sobral/CE, e formar 

professores para a educação no campo. Conclusões: Portanto, ressalta-se que a captação de convênios 

federais é indispensável para a UVA, pois tais recursos públicos visam atender a instituição e a 

estabilização do ensino público. 
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Introdução: O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(NAF/UVA) é um projeto de extensão de iniciativa da Receita Federal do Brasil (RFB) voltado à 

cidadania e a educação financeira levando atendimento gratuito para a comunidade hipossuficiente e 

comunidade acadêmica (RFB, 2019). O NAF/UVA conta com a participação voluntária de oito 

discentes do Curso de Ciências Contábeis, sob a coordenação da Professora Cíntia Vanessa Monteiro 

Germano Aquino e atuam em conjunto com os fiscos estadual e municipal. Objetivo: O objetivo deste 

trabalho é apresentar de que forma se desenvolvem as atividades desse projeto e como o mesmo pode 

auxiliar a comunidade acadêmica e o público externo. Metodologia: Inicialmente os estagiários do 

NAF/UVA receberam treinamentos da RFB e da Secretaria de Orçamentos e Finanças do Município de 

Sobral (Sefin) e participaram de palestras e eventos promovidos em parceria com a Prefeitura de 

Sobral e a RFB. Resultados e Discussões: No decorrer deste ano, o NAF/UVA promoveu dois 

eventos, o primeiro intitulado “Técnicas de Arrecadação Tributário Municipal”, ministrado pelo 

Professor Marcus Vinícius Veras Machado, em março, que teve 84 participantes. Ainda neste mês, a 

equipe do NAF/UVA realizou uma exposição no Centro de Convenções de Sobral, promovido pela 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na qual atingiu um público alvo de cerca de 

20 visitantes. Os membros do NAF/UVA iniciaram a coleta e organização de dados na Pró Reitoria de 

Administração da UVA (PROAD), com o objetivo de auxiliar no controle de gastos da universidade. 

Houve também a primeira visita técnica, ao Observatório de Despesas Públicas de Sobral (ODP) e 

uma segunda visita, à RFB de Sobral, em maio. Junho foi marcado pela primeira participação nas 

sessões do Contencioso Tributário Municipal de Sobral (Contrim), e em julho, ocorreu uma visita à 

Feira de Artes e Negócio Artesanato na praça do Teatro São João de Sobral para falar sobre o 

Microempreendedor Individual (MEI), impactando um total de 30 pessoas. O segundo evento foi em 

forma de debate sobre “Justiça Fiscal: Perspectivas aos Olhos do Contencioso Tributário”, mediado 

por três precursores do Contrim: o Secretário da Sefin, o Presidente e Vice-Presidente do Contrim, 

evento realizado em agosto, com 87 participantes. Nesse mesmo mês, o NAF/UVA trouxe para a 

universidade uma sessão do Contrim e realizou uma terceira visita técnica, desta vez à Casa do 

Contribuinte, aproximando a comunidade acadêmica do fisco municipal. Conclusões: A experiência do 

NAF/UVA tem sido muito valorosa, tendo em vista o retorno positivo por parte do curso e das demais 

instâncias vinculadas, assim como os conhecimentos adquiridos no cenário contábil. 
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Introdução: A mineradora Vale foi privatizada em 1997 com milhares de seus acionistas espalhados em 

todo o mundo, a mesma obteve grande importância na economia conforme o minério de ferro avançou na 

pauta de exportação brasileira. No Brasil, o minério é o terceiro produto mais exportado, e tendo a Vale 

um domínio que varia de 70% a 80% dos embarques, segundo a Associação de Comércio Exterior do 

Brasil (AEB). No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem da mina Córrego de 

Feijão de rejeitos, localizada em Brumadinho, sendo a mineradora responsável pelos prejuízos 

financeiros e ambientais ocasionados pelo incidente, à vista do descaso referente à falta de fiscalização e 

investimento nas barragens por ela faltadas. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo analisar os 

investimentos realizados pela mineradora Vale em determinado período e sua relação com o desastre na 

barragem de Brumadinho e seus consequentes prejuízos financeiros. Metodologia: O processo 

metodológico do estudo aconteceu através de pesquisas em sites como O Globo, Exame, Estadão e B3 

com o intuito de coletar dados referentes aos investimentos realizados pela mineradora Vale referente à 

barragem de Brumadinho, delimitados no ano de 2013 a 2018 e os seus prejuízos financeiros e 

investimentos referentes ao ano de 2019 após a tragédia. A pesquisa se caracteriza de forma qualitativa e 

quantitativa e apresenta uma abordagem exploratória. Ademais, ao analisar os investimentos realizados 

em bilhões de US$ pela mineradora verifica-se que houve uma redução a cada ano, apresentando apenas 

US$ 2, 281 bilhões em 2018, enquanto 2013 constavam US$ 14,233 bilhões. Resultados e Discussões: 

Os resultados indicaram quanto aos investimentos feitos pela mineradora antes do acidente foram 

decaindo durante o período de 2013 a 2018 em quase 85% equivalentes a uma diferença de US$ 11,952 

bilhões, e após o acidente os investimentos feitos pela a mesma referente ao segundo trimestre de 2019 

foram para 730 milhões, destinados a execução de projetos e manutenção, além de uma ampliação em 71 

milhões para mais investimentos nas barragens e pilhas de rejeitos no mesmo período. Quanto aos 

prejuízos financeiros adquiridos após o rompimento da barragem foram contabilizados no primeiro 

trimestre de 2019 um prejuízo de 6,4 bilhões e no segundo trimestre uma redução para 384 milhões, 

dados segundo a auditoria PricewaterhouseCoopers (PwC)que assina a demonstrativo financeiro da Vale. 

Conclusão: Dessa forma, ao analisar os investimentos realizados consegue-se perceber que os baixos 

índices de investimentos contribuíram para que houvesse um maior desgaste na barragem o que 

ocasionou o desastre. O desastre gerou um prejuízo financeiro para mineradora, assim como o dano 

ambiental e social naquela localidade. Desta maneira, é significativo ressaltar que haja intensivos 

relacionados à segurança na operação das atividades de mineração e suas barragens, além de 

monitoramento e fiscalização.  
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Introdução: Com a atual competitividade no mundo dos negócios, as empresas precisam 

continuamente aprimorar suas práticas de gestão. Os sistemas de custos devem proporcionar exata 

mensuração do valor agregado ao longo de toda a cadeia produtiva, como base para a tomada de 

decisões estratégicas e operacionais. Objetivo: Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo 

discutir a importância da gestão de custos como fator de sobrevivência para as micro e pequenas 

empresas (MPE’s). Visto que, para se tornar competitiva e acompanhar a concorrência, toda e 

qualquer empresa necessita do auxilio de sistemas de controle de gestão. Metodologia: A metodologia 

da pesquisa trata-se de uma pesquisa estritamente bibliográfica, com abordagem qualitativa e 

finalidade explicativa, será feita pesquisa em livros, periódicos e pesquisa eletrônica. Resultados e 

Discursões: Segundo dados do Departamento de Registro Empresarial e Integração da SMPE 

(Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa), em 2010, a taxa de mortalidade das MPE’s foi de 

38,8%, e embora essa taxa tenha diminuído nos anos seguintes, ela voltou a se elevar e em setembro 

de 2015, quando apresentou uma taxa de mortalidade de 52,18%. De acordo com alguns estudiosos, as 

causas desse fenômeno se deram pela falta de gerenciamento dos custos nesse período inicial, atrelado 

também à alta concorrência, e à estagnação econômica do país. Dito isso, se torna imprescindível que 

os gestores invistam em programas, aplicativos ou softwares modernos que os auxiliem no controle de 

gastos, de forma a garantirem sua continuidade e competitividade no mercado. Conclusão: Embora 

alguns gestores estejam preocupados com evolução de suas MPE’s e buscam incansavelmente por 

métodos de crescimento, outros ainda não têm noção do que um mau gerenciamento pode ocasionar, 

por isso, vale evidenciar que a decisão de se investir em uma gestão adequada dos custos e em um 

planejamento bem feito e embasado, pode ser a chave para o sucesso de muitas empresas. E para se 

alcançar resultados positivos é preciso que haja um comportamento adequado tanto dos usuários 

quanto da organização. 
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