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Resumo: A administração pública passou a ter uma nova forma de conduzir suas ações, baseados na Lei 
Complementar n° 101/ 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com mais compromisso e transparência dos 
gastos públicos. Esta Lei estabelece diretrizes, metas e riscos fiscais, e, limites sob a receita corrente liquida 
principalmente no tocante aos gastos com pessoal, pois, o gasto excessivo nesse setor causa uma má 
distribuição da receita e consequente influência nas dívidas públicas. Objetivo: O presente artigo se propõe a 
evidenciar os números relativos aos gastos com o pessoal do município de Santana do Acaraú na última 
gestão de 2013 a 2016. Metodologia: Para realização desse artigo, utilizou-se de pesquisa qualitativa, 
descritiva, bibliográfica e documental, pois buscou fundamentar a pesquisa com dados bibliográficos, além 
de conhecer e interpretar dados colhidas principalmente dos relatórios disponibilizados pelo poder executivo 
de Santana do Acaraú via internet. Resultados e Discussões: O município de Santana do Acaraú tem 157 
anos de emancipação política com aproximadamente 29.977 habitantes. Sua economia é basicamente voltada 
para agricultura e pecuária. Nos últimos anos, a cidade vem passando por crises financeiras, causando um 
desequilíbrio entre as Receitas e despesas públicas. Podemos perceber que o maior gasto público está com 
pessoal descumprindo a LRF com relação aos limites de 60% da RCL. Em 2013 o gasto com pessoal foi 
61%, em 2014 de 58%, em 2015 de 61% e 2016 de 62%, portanto em 2013, 2015 e 2016 os gastos com 
pessoal ultrapassaram do limite disposto na LRF. Observou-se, também, que nos anos de 2013, 2015 e 2016, 
a dívida pública ficou acima de R$1.000,000,000 por ano. Conclusão:  Por fim, este artigo nos proporcionou 
um maior aprendizado sobre a LRF e seus limites, além de podemos analisar os gastos público de um 
município em epígrafe, que apresentou gastos excessivos com pessoal, descumprindo a LRF, ficando para 
análise posterior quais as implicações de gestão ocorridas pela administração Pública devido não cumprir o 
que rege a devida Lei. 
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Introdução: A Lei Nº 12.741/2012 estabelece que todo documento fiscal fornecido ao consumidor final 
informe o valor aproximado da totalidade de tributos, de competência municipal, estadual ou federal, 
incidentes nas relações de consumo, que influenciem na formação do preço de venda de produtos ou serviços 
prestados. Verifica-se, portanto, a importância do uso da nota fiscal, elemento de ligação entre fisco e 
contribuinte, submetido a constante evolução, desde a nota fiscal manual à nota fiscal eletrônica (NF-e), 
trazendo modificações relacionadas à transparência tributária, atendendo as pressupostos da já citada 
legislação. Metodologia: Utiliza-se como metodologia a pesquisa documental e bibliográfica, sendo essa 
exploratória, descritiva e qualitativa, tendo como referências a legislação mencionada, o Ajuste SINIEF 
07/2013 e considerações registradas por estudiosos do tema, através de artigos científicos e outras 
publicações. Objetivo: Busca-se reafirmar a importância da transparência tributária nas relações de 
consumo, expressa diretamente nas notas fiscais e outros semelhantes, para conhecimento do consumidor 
final da carga de tributos a qual está submetido. Assim, procura-se analisar mudanças da nota fiscal 
eletrônica, instrumento de indiscutível relevância no controle comercial, na verificação e recolhimentos dos 
tributos atribuídos às transações, atendendo a legislação em comento. Resultados e Discussões: É 
imprescindível destacar que a referida lei relaciona-se com a transparência fiscal, atendendo o §5º do Art.150 
da CF/88, que diz: “A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”. Assim, deixando o consumidor final com maior 
conhecimento dos impostos que paga nas relações de consumo, tendo como um dos instrumentos a nota 
fiscal de compra, com a qual poderá cobrar a aplicação dos recursos públicos arrecadados. A nota fiscal que 
para chegar ao seu modelo atual, iniciou-se com os sistemas de submissão manual, em talonários 
preenchidos por máquinas de escrever, que demandavam longas escriturações nos livros fiscais. Ainda com o 
avanço tecnológico, tanto empresas, quanto os órgãos fazendários, perceberam a necessidade de evolução na 
emissão de notas fiscais e adaptaram-se ao uso da escrituração por processamento de dados. Atualmente, a 
Nota Fiscal Eletrônica é um documento de existência apenas digital, validada por assinaturas digitais e 
recebida pelo fisco em tempo real. Com a Lei 12.741/12, a NF-e contará com campo próprio para inclusão 
das informações tributárias, segundo Ajuste SINIEF nº 07/2013 que regulamenta o disposto na referida lei. 
Conclusão: Conclui-se, portanto, que a Lei nº 12.741 relacionada à transparência Fiscal em questão dos 
tributos incidentes nas relações de consumo, tem um importante documento de controle comercial e 
verificação tributária que é a nota fiscal, constantemente modificada e adaptada às realidades do fisco e 
contribuinte.  
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Introdução: As Organizações do Terceiro Setor são, atualmente, denominadas Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) e são instituições de direito privado, podendo ser constituídas com natureza jurídica nas 
categorias de Associações, Fundações ou Organizações Religiosas. Segundo Franco (1999, apud 
CARVALHO, 2006) há algumas características que diferenciam as entidades enquadradas no Terceiro Setor 
das demais, tais sejam: 1) estão fora da estrutura formal do Estado; 2) não têm fins lucrativos; 3) são 
constituídas por grupos de cidadãos na sociedade civil como pessoas de direito privado; 4) são de adesão não 
compulsória; e 5) produzem bens e/ou serviços de uso ou interesse coletivo. O grande diferencial deste setor, 
é que as organizações participantes não visam a divisão de lucros, nem estão sujeitas ao controle estatal, e 
sim, servem de apoio para ambos. Fazendo o que as demais organizações não fazem por insuficiência de 
capital ou por não terem a idéia, como viável para seus negócios. Objetivo: Mostrar a importância da 
consultoria para as entidades sem fins lucrativos, ramo que se expandiu muito nos últimos 20 anos. 
Metodologia: A pesquisa é bibliográfica, de natureza descritiva, com embasamento teórico encontrado em 
artigos e revistas, em sites relacionados à contabilidade e os resultados foram apresentados de forma 
qualitativa. Resultados e Discussões: As entidades do terceiro setor, assim como as demais, devem enviar 
ao Fisco todas as obrigações necessárias, desde os documentos de sua constituição, até os documentos de 
encerramento, caso a mesma tenda a se findar. Muitas das instituições pertencentes a este setor vivem na 
irregularidade, muitas vezes por falta de conhecimentos dos seus gestores, relacionadas à legalidade, direitos 
e obrigações ou mesmo por falta de informações necessárias à gestão dos recursos financeiros, humanos e 
materiais que formam a instituição. A partir desse ano 2018, com a obrigatoriedade da implantação do e-
Social, todo o processo de contratação de um colaborador, alterações posteriores de cargos, afastamentos, até 
as saídas de férias, atestados de saúde ocupacional, rescisões de contrato, ações trabalhistas e dissídios e 
contratação de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas), devem ser transmitidos regularmente ao 
sistema. Caberá aos gestores dessas organizações responderem pelas informações geradas. Geralmente, esses 
gestores não conhecem os trâmites legais, ressaltando assim, a relevância de manterem, constantemente, um 
contador para gerar essas informações, que devem ser fidedignas e prezarem pela transparência das mesmas. 
Conclusões: É de grande importância o contador manter-se sempre atualizado nas normas contábeis e 
legislações, bem como das obrigações voltadas a este setor que cresce a cada dia mais. Em virtude da grande 
necessidade de conhecimento por parte, principalmente dos gestores das OSC’s, em compreenderem sobre 
suas obrigações e diretos para com o Fisco, torna-se interessante o Contabilista estar sempre atualizado e 
poder trabalhar com Consultoria Contábil junto aos gestores dessas organizações, para isso, os contabilistas 
podem realizar seminários, cursos, palestras e capacitações voltadas a este público, e ainda a estudantes e 
profissionais contábeis, que queiram se especializar nesta área.  
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Introdução: A contabilidade pública tem por finalidade propiciar ao gestor público informações tempestivas 
e acuradas, com vista a esclarecer o impacto das operações realizadas para o atendimento da Lei 4.320/1964. 
Ela serve como um mecanismo de controle interno, pois deve demonstrar procedimentos transparentes, para 
o alcance de benefícios fiscais, econômicos e sociais. Objetivo: O estudo tem como propósito analisar a 
relevância da contabilidade pública como instrumento do controle interno capaz de colaborar para a 
eficiência da Administração Pública. Metodologia: Este trabalho constituiu-se de uma pesquisa teórico-
bibliográfica, valendo-se de resumos e artigos publicados. Resultados e Discussões: Sabe-se que para 
constituir o processo orçamentário, a contabilidade pública deve participar dos atos de elaboração, 
aprovação, execução e também do controle do orçamento público. O Controle Interno na administração 
pública está embasado no Art. 76 da Lei 4.320/64, bem como no Art. 67 da Lei Complementar 101/2000, 
que visam introduzir nos entes públicos, um setor unicamente responsável pela fiscalização e monitoramento 
dos atos da execução orçamentária de maneira prévia, concomitante e subsequente. A ausência de controle 
traz como efeito, a perca de rumos da gestão, assim como a mau distribuição dos recursos públicos e 
facilidade nos desvios de fundos. Contudo, como resultado a ser obtido com a ferramenta de controle, inclui-
se além da correta aplicação da legislação vigente, permite-se também a redução dos custos de seus atos, 
atendendo uma maior parcela da sociedade, com menos gastos, zelando pelo princípio da eficiência exigido 
no Art. 37 da Constituição Federal de 1988. Todavia, justamente nesse ponto que existe a grande dificuldade, 
pois a gestão pública da maioria dos municípios brasileiros, não seguem os princípios que estão definidos na 
Carta Magna. O Art. 50 §3º da LRF estabelece ainda que a gestão pública deve prover de um sistema de 
custos que possibilite a avaliação e a fiscalização da gestão orçamentária. Portanto, elaborar leis não é o 
suficiente para atingir a determinados propósitos. É necessário colocá-las em prática, iniciando pela 
população, que deveria ser a principal interessada em como a máquina pública gasta os tributos recolhidos. 
Conclusões: Diante do exposto, verifica-se que se faz necessário a implementação do controle interno nos 
órgãos da administração pública, fazendo com que a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que vislumbram a necessidade desse controle, sejam integralmente cumpridas, trazendo assim para 
toda a administração pública uma maior eficiência e gerando de maneira constante o bem-estar da sociedade. 
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Introdução: Durante os últimos anos, a reforma do setor público tornou-se um fenômeno internacional, face 
o desenvolvimento econômico, institucional e ideológico, bem como, às críticas sobre ineficiência. Dadas as 
limitações financeiras globais enfrentadas pela maioria dos governos mundiais, o desempenho do setor 
público e a eficiência certamente passaram a ser avaliados de perto, a fim de fornecer orientações adicionais 
aos decisores políticos e potenciais investidores locais e estrangeiros. Diante da demanda por mudanças, 
novas formas de gerir a coisa pública passaram a ser pensadas. Os ideários da Nova Gestão Pública incluem 
uma série de pautas, dentre elas a reforma internacional da saúde. Objetivo: Dessa maneira, ciente da 
importância das temáticas, este estudo teve por objetivo analisar a eficiência dos recursos públicos 
direcionados à saúde nos países da américa latina. Metodologia: Para isso, realizou-se pesquisa descritiva, 
conduzida por meio de análise documental e abordagem quantitativa, com consulta ao International 
Monetary Fund (IMF) e World Bank (WB). A amostra compreendeu os países da América Latina que 
disponibilizaram todas as informações necessárias à concretização do estudo, totalizando 17 países. O 
período de análise correspondeu ao intervalo entre os anos de 2000 a 2015. Para a análise da eficiência, foi 
utilizado o software Data Envelopment Analysis (DEA). Foram utilizados como inputs: despesas com saúde 
per capita, despesas com saúde em percentual do PIB, receitas correntes e de capital; e como outputs: 
expectativa de vida ao nascer, melhoramento das instalações sanitárias, imunização, cuidados pré-natal, 
incidência de tuberculose e de HIV. Resultados e Discussões: Os resultados demonstraram que os anos de 
2007 e 2008 foram aqueles em que mais se investiu em saúde. O país que mais direcionou recursos para 
investir em saúde foi a Venezuela, com um percentual de crescimento de 163,10%, seguida do Brasil e da 
Argentina, que tiveram uma evolução de 91,55% e 82,87%, respectivamente. Todavia, destaca-se que o 
Brasil investiu em saúde apenas 3,5% do seu PIB. O país que menor valor direcionou para estas despesas foi 
o México, com percentual de crescimento de 12,10%. Viu-se que o Chile possuía a melhor expectativa de 
vida ao nascer e os maiores melhoramentos em instalações sanitárias, enquanto a Bolívia apresentou os 
piores resultados. No quesito imunização contra sarampo, a Nicarágua sobressaiu-se positivamente e a 
Guatemala negativamente. Conclusões: Ao final, notou-se que Chile foi o país mais eficiente na alocação 
dos gastos públicos com saúde e a Bolívia o pior. Concluiu-se que há diferenças consideráveis na condução 
da máquina pública entre os países latino-americanos, desde os percentuais do PIB que são investidos em 
saúde, até a “devolução” das receitas em forma de serviços à população. Depreendeu-se que os governantes 
latinos necessitam urgentemente dar mais atenção aos gastos públicos como um todo, pois, somente assim 
corresponderão às expectativas e necessidades da população. 
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Introdução: A qualidade da informação é um dos alicerces para a sobrevivência e maior competitividade 
das organizações. As demonstrações contábeis são utilizadas como fonte de informação e decisão por 
diversos usuários, portanto, há a necessidade de torná-las harmônicas, fidedignas e confiáveis para que os 
utilizadores possam, de forma clara e sucinta, comparar os diversos padrões contábeis utilizados e, no caso 
dos investidores, decidir se irão ou não fazer aporte de recursos na entidade. As informações munidas de 
qualidade são aquelas que atendem às exigências dos investidores, apresentando informes com características 
financeiras e econômicas. Sendo assim, a divulgação de informações por parte das empresas é de suma 
importância para o processo de tomada de decisões dos seus usuários. Isto posto, tais informações necessitam 
serem confiáveis. Pelo fato da governança corporativa utilizar como principais conceitos, transparência 
(disclosure), equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa (sustentabilidade) 
para explicar e solucionar os conflitos existentes entre os interesses dos stakeholders, infere-se que empresas 
que primam por uma boa governança possuem maior cuidado no trato da evidenciação das suas informações. 
Objetivo: Ante o exposto, este estudo traçou como objetivo verificar a relação entre a governança 
corporativa e a qualidade das informações contábeis das empresas dos setores de petróleo, gás e 
biocombustíveis e de utilidade pública negociadas na B3, sob o prisma do CPC 01 e do CPC 12. 
Metodologia: Para isso, realizou-se pesquisa descritiva e documental, com abordagem quantitativa dos 
dados, utilizando análise de conteúdo nas demonstrações contábeis referente aos anos 2014 e 2015. A 
amostra referiu-se às 71 empresas do setor de utilidade pública e sete empresas do setor de petróleo, gás e 
biocombustíveis. Para realizar a análise da qualidade das informações contábeis, utilizou-se como base o 
checklist de Dallabona (2011). Resultados e Discussões: Os resultados demonstraram que dentre as 
empresas de utilidade pública, aquelas que registraram os melhores níveis gerais de divulgação do CPC 01 
foram: Casan, Ampla Energ, Aes Tiete E, Cemig GT, Cesp, Energisa e Rio Gde Ener e Ceg. Enquanto a Ogx 
Petróleo obteve os maiores percentuais médios de divulgação em ambos os CPCs. Percebeu-se que as 
empresas brasileiras listadas nos dois setores da amostra, de modo geral, tem evoluído no processo de 
divulgação das informações contábeis. Contudo, ainda precisam percorrer um longo caminho para que sejam 
caracterizadas como empresas que evidenciam 100% das informações pertinentes aos CPCs 01 e 12. 
Conclusões: Concluiu-se que quanto maior o nível de governança corporativa das empresas do setor de 
utilidade pública, maiores serão os percentuais de divulgação em ambos os CPCs. Enquanto nas empresas de 
petróleo, gás e biocombustíveis, a governança apresentou relação com a divulgação das informações 
contábeis, somente no tocante ao CPC 01. 
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Introdução: O desenvolvimento da economia vem sofrendo um significativo processo de aceleração nas 
últimas décadas. Com a intensificação da era digital no início do terceiro milênio surgiram novos conceitos 
de vida, negócios e economia. As empresas que antes investiam a maior parte de seus recursos em ativos 
físicos que poderiam facilmente ser adquiridos por empresas concorrentes, com o passar dos anos sentiram a 
necessidade de se diferenciarem das demais para conquistarem a preferência dos consumidores. Sendo assim, 
passaram a investir recursos em ativos que não estavam disponíveis para encomenda no mercado, esses 
ativos são denominados ativos intangíveis. Objetivo: Deste modo, ciente da relevância que este tipo de ativo 
vem atraindo nas empresas e nas pesquisas científicas, o presente trabalho buscou analisar a composição dos 
ativos intangíveis das empresas listadas no índice de carbono eficiente (ICO2) da BM&FBovespa. 
Metodologia: Para tal, realizou-se pesquisa descritiva, conduzida por meio de análise documental e 
abordagem quantitativa dos dados, em uma amostra que compreendeu 28 companhias. Neste estudo, foram 
utilizadas informações constantes no sítio da BM&FBovespa. No balanço patrimonial foram coletados os 
valores do ativo total e do ativo intangível. Ao passo que, as informações pertinentes ao tipo de ativo 
intangível evidenciado pelas empresas do ICO2 foram retiradas das notas explicativas, analisadas uma a 
uma, ao longo dos anos de 2010 a 2014. O período selecionado para a análise (2010 a 2014), justifica-se pelo 
fato de que antes do ano de 2010 a maioria das empresas do ICO2 não divulgavam os dados sobre o 
intangível nas notas explicativas. Além do que, o balanço consolidado e as respectivas notas explicativas de 
2015 ainda não haviam sido divulgados até a data da coleta dos dados deste estudo. Resultados e 
Discussões: Os resultados demonstraram que as empresas do mercado tradicional apresentaram valores mais 
representativos quanto ao montantes de ativos intangíveis, enquanto as do novo mercado registraram maior 
representatividade dos ativos intangíveis no ativo total e fixo. Apesar das oscilações de aumento e queda 
registradas no período de 2010 a 2014 houveram avanços no registro destes elementos pelas empresas, além 
de  maior variabilidade de intangíveis demonstrados nas notas explicativas. Observou-se ainda que, os 
intangíveis mais evidenciados nos relatórios contábeis foram softwares, seguido por ágio sobre investimento, 
marcas e patentes, contratos de concessão e outros intangíveis. Constatou-se, dentro do período em análise, 
que houve um registro ascendente na divulgação de ativos intangíveis na categoria marcas e patentes, ágio 
sobre investimento e carteira de clientes. Conclusões: Ao final, concluiu-se que as empresas brasileiras vêm 
aumentando gradativamente o registro dos ativos intangíveis em seus balanços, refletindo positivamente na 
qualidade da informação contábil. 
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Introdução: O controle interno é um dos meios mais eficientes e precisos para a segurança das informações 
e proteção dos ativos da empresa, sendo utilizado como prevenção e fiscalização de problemas nas empresas 
protegendo seu patrimônio e garantindo o bom funcionamento dos departamentos. O sistema de controle 
interno verifica se as funções dos departamentos de contabilidade estão sendo desempenhadas corretamente 
observando se há segregação de função e confiabilidade dos relatórios contábeis garantindo assim a proteção 
de seu ativo. Abrange a área administrativa também procurando garantir que o processo de gestão seja 
executado com sucesso, para que a empresa alcance as metas estabelecidas por seus dirigentes. Objetivo: 
Ciente da importância que o controle interno possui para as organizações como um todo, este estudo teve por 
objetivo analisar os sistemas de controle interno das micro e pequenas empresas localizadas em um 
município da mesorregião noroeste cearense.  Metodologia: Para isso, realizou-se pesquisa descritiva, com 
abordagem qualitativa conduzida por meio de survey. Os dados foram obtidos com aplicação de um 
questionário composto por 35 questões elaboradas com base em Carvalho (2003) e Garcia, Kinzel e Rojo 
(2015), aplicadas a 42 micro e pequenas empresas. Resultados e Discussões: Os resultados demonstraram 
que 60% dos respondentes apontaram possuir sistema de controle interno (SCI) no ente e alguns já possuíam 
há mais de 20 anos. Os achados revelaram ainda que, os empresários consideravam o controle interno de 
vendas como um instrumento de grande valia na hora de verificar os itens, sendo um facilitador para que 
fossem efetivamente faturadas todas as mercadorias até o embarque. Viu-se que o controle de custos era 
considerado como um significativo aliado para municiar os gestores com informes instrutivos e confiáveis, 
inclusive para ajudá-los a visualizar sua margem de lucro. Porém, nem todos utilizaram o controle de custos 
para auxiliar na tomada de decisão. Percebeu-se que a maioria dos respondentes consideraram que o controle 
financeiro registrava e fornecia dados para a tomada de decisão e otimização dos recursos existentes, 
emitindo relatórios gerenciais eficazes. Viu-se também que os empresários da região precisavam dar maior 
atenção ao controle de recursos humanos e de estoques. Conclusões: Concluiu-se que embora a maioria dos 
empresários reconheçam importância que um SCI eficaz possui para a organização, ainda existem 
fragilidades que precisam ser convertidas em pontos fontes. Tais empresários necessitam entender que a 
organização como um todo precisa trabalhar na mesma sintonia e cada das áreas desempenham um papel 
fundamental para o sucesso do ente. 
 
Palavras-chave: Controle interno; Micro e pequenas empresas; Mesorregião noroeste cearense. 
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A Contabilidade sempre esteve presente entre as formas utilizadas para quantificar os patrimônios, 
mas ela tem evoluído ao longo dos anos em função de diversos estudos que possibilitam o 
surgimento de novas e melhores formas de controlar o patrimônio, através dos princípios e métodos 
de sistema, as informações disponibilizadas pela contabilidade possibilitam a tomada de decisões 
mais racionais, no intuito de garantir a continuidade e o sucesso das organizações. Nesse contexto, 
as empresas estão sempre à procura de um diferencial competitivo e as informações geradas pela 
contabilidade possibilitam que os gestores tomem as melhores decisões. O Planejamento Tributário 
destaca-se entre os diversos aspectos que podem definir o sucesso, ou não, de uma atividade 
comercial, pois a carga tributária, atualmente, tem representado um relevante montante financeiro, 
interferindo substancialmente no resultado econômico das empresas. Assim, a contabilidade é 
utilizada como uma ferramenta importante para que o planejamento tributário seja o mais adequado 
para cada tipo de empresa. O planejamento tributário é a forma que a empresa tem de reduzir de 
maneira legal a carga tributária, sendo considerado importante independente de sua atividade 
empresarial. É através dele que se pode analisar qual o melhor caminho para se obter resultados 
satisfatórios. Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo mostrar que a contabilidade 
representa peça fundamental para um planejamento tributário eficiente. Para tal, realizou-se uma 
pesquisa exploratória, conduzida por meio de análise bibliográfica. A abordagem utilizada foi 
qualitativa, ou seja, não se utilizou estatística para trabalhar os dados, mas, de compreensão e 
verificação do conteúdo informativo. Os resultados demonstraram a busca precípua por mecanismos 
gerencias para maior controle e redução de custos, que resulte na economia dos recursos, para isso é 
necessário que sejam feitos estudos analíticos das informações contábeis da empresa. Assim, as 
empresas têm procurado formas de reduzir a carga tributária, o que lhes é de direito e se faz 
necessário para que estas consigam eficiência nos gastos tributários e maior controle das finanças, 
garantindo também maior proveito fiscal, além de contribuir para um maior gerenciamento 
econômico. Então, vale-se da Contabilidade como controladora patrimonial e das mutações 
ocorridas durante um determinado período, como ferramenta importante na elaboração de um 
planejamento tributário eficaz. Dessa forma, denota-se que o planejamento tributário, subsidiado 
pela contabilidade, tenha se tornado uma ferramenta gerencial e eficiente capaz de conceder um 
maior rigor no controle de suas despesas fiscais, proporcionando-lhes menos oneração tributária e, 
por via de consequência, maior lucratividade, como também a segurança de não incorrerem na 
ilegalidade. 
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A economia nacional vem se deparando com mudanças significativas relacionadas ao mundo dos 
negócios, tais modificações se fazem presentes nos mais variados setores e sem sombra de dúvida não 
seria diferente com o segmento industrial de fabricação de sorvetes. Partindo desse pressuposto, 
percebe-se que é necessário a busca constante por métodos mais aprimorados de gestão para que assim 
as empresas possam estar aptas a concorrência resultante da competitividade que se faz presente no 
mercado.  Nesse sentido, é fundamental a correta compreensão dos princípios, métodos e 
aplicabilidade dos custos. O presente trabalho propõe um estudo dos custos de uma empresa, por meio 
do Custeio Baseado em Atividades (ABC), caracterizado como uma ferramenta que promove um 
aprimoramento no controle dos recursos alocados pela organização. Vale ressaltar, que o 
aperfeiçoamento contínuo dos processos fornece informações relevantes para a Gestão Estratégica de 
Custos. Para atingir esses resultados é necessário compreender o delineamento dos processos 
existentes, as atividades que são desenvolvidas e a dinâmica dos custos incorridos. Com o propósito de 
avaliar a metodologia em questão, foi realizada a aplicação do método ABC em uma indústria que 
produz sorvetes, picolés e gelo, a Empresa Sobarlanches, em Santa Quitéria – CE. A utilização dessa 
ferramenta e sua consequente análise permitiu traçar comparações entre o método que a empresa 
emprega e o do objeto de estudo, permitindo ao gestor o conhecimento acerca das vantagens e 
desvantagens de tal processo. Comparativamente é possível identificar aprimoramentos a serem 
desenvolvidos, especialmente no que diz respeito ao preço unitário dos produtos. Portanto, o gestor 
deve ter a plena consciência que os sistemas de custos proporcionam a exata mensuração do valor 
agregado ao longo de toda a cadeia produtiva, fato esse que deve servir como base para a tomada de 
decisões estratégicas e operacionais. 
Palavras-chave: Produção; Análise de custos; Competitividade; Desenvolvimento. 
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Introdução: Pequenas e médias empresas representam importante influência na conjuntura econômica e 
social de qualquer país,  no Brasil constituem 98,3% das empresas de comércio, o que demonstra que pela 
influência que estes empreendimentos possuem, é necessário que tenham uma administração de suas 
finanças eficiente, visto que no país, uma parcela expressiva desse nicho de empresas não conseguem 
sobreviver ao longo de poucos anos, pois não possuí conhecimento necessário para gerenciamento do 
negócio. Uma gestão financeira eficiente pode proporcionar aos gestores informações capazes de influenciar 
de forma positiva em suas tomadas de decisão. Objetivo: O objetivo principal deste trabalho é discorrer 
sobre como a administração financeira pode ajudar pequenas e médias empresas a se tornarem mais 
eficientes em sua gestão, utilizando o fluxo de caixa e gerando resultados positivos em seu exercício. 
Metodologia: Este trabalho é de cunho exploratório, buscando levantar hipóteses baseadas em pesquisas de 
amostragem, evidenciando quais as principais contribuições que o fluxo de caixa pode proporcionar a gestão 
financeira, que pode ajudar a reduzir o número de empresas com baixo índice de sobrevivência no mercado. 
O correto gerenciamento dos recursos financeiros foi abordado neste estudo de forma aprofundada, com foco 
nas demonstrações financeiras, que evidenciam os controles das transações com numerários, bem como 
demonstrar a importância da contabilidade para o grupo pesquisado. A problemática constitui-se em como as 
pequenas e médias empresas podem utilizar eficazmente a administração financeira, de forma a produzir uma 
melhor lucratividade. Resultados e Discussões: Segundo a pesquisa Demográfica das Empresas 2014, 
divulgada pelo IBGE, de cada dez empresas, seis fecham antes de completar 5 anos, mostrando que quanto 
menor for o número de empregados, menor o número de sobrevivência da população pesquisada. A simples 
aplicação de um Fluxo de caixa direto feito de forma correta, registrando os recebimentos e pagamentos das 
atividades operacionais pode proporcionar uma visão mais clara ao gestor de como está a saúde do seu 
negócio. Pode-se também recorrer a modelos de fluxos de caixa mais complexos que evidenciem e projetem 
as atividades financeiras, gerando informações mais completas. Conclusões: Portanto, o estudo mostra que 
existe uma necessidade dessas empresas adequarem-se as demonstrações contábeis para que possam 
aumentar seu resultado líquido. O fluxo de caixa é uma demonstração dinâmica e de fácil compreensão que 
oferece ao gerente uma quantidade de informações que representa a previsão, controle e o registro de 
entradas e saídas financeiras durante um determinado período, podendo proporcionar uma visão mais clara 
da saúde financeira da empresa. Com o fluxo de caixa pode-se fazer uma projeção do futuro, elaborando um 
fluxo de caixa projetado para ser comparado com o real. 
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Introdução: Neste trabalho foi analisado a ferramenta Gerenciamento de Custos da Qualidade (GQC) e os 
benefícios que a sua aplicação traria para o Restaurante Universitário da UVA caso viesse a ser executado 
nesse instrumento da Administração Pública. Esperou-se que falhas internas e externas identificadas pudessem 
vir a ser corrigidas. Objetivo: O objetivo geral deste estudo é de determinar como o GCQ pode vir a melhorar 
os serviços ofertados pelo Restaurante Universitário da UVA, observando o que está sendo feito e o que pode 
ser realizado para corrigir problemas que foram identificados. Metodologia: Aplicou-se um questionário com 
questões de múltipla escolha com usuários do RU UVA e ocorreu a realização de entrevistas e coletas de 
dados no referido equipamento. O estudo abordou conceitos relacionados à Administração Pública, se 
baseando em normas que a regem como as Leis 101/2000 e 4320/64, e as NBC TSP, além de assuntos 
relacionados aos custos da qualidade no setor público. Resultados e discussões: O estudo identificou alguns 
problemas, como o desperdício por parte dos usuários, que questionaram a qualidade da comida oferecida no 
Restaurante Universitário, a falta de mais opções no cardápio, causadas principalmente por questões logísticas, 
por conta das refeições serem feitas externamente, com relação ao sabor da comida servida e problemas 
internos como a ventilação artificial. Conclusão: O RU UVA caso venha a aplicar diversos aspectos do GCQ 
poderá a vir oferecer serviços melhores aos seus usuários, buscando diminuir o desperdício ao mantê-los 
satisfeitos, e que os problemas identificados podem ser corrigidos através de ações simples que passam desde 
pesquisas de opinião com usuários, ao treinamento mais intenso de seus colaboradores e gastos relativos à 
qualidade do produto ofertado e na manutenção da infraestrutura do presente equipamento. 
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Introdução: A Lei nº 8.666/93 instituiu normas para licitação e contratos da Administração pública 
pertinentes a obras, serviços, compras, alienação e locação no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, destacando em seu art. 3º que, “A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia, [...]”, como forma de garantir que o processo licitatório 
transcorra com tratamento igual aos licitantes, na mesma situação, evitando assim preferências. Objetivo: O 
presente estudo tem por objetivo analisar o princípio da isonomia e sua aplicabilidade no procedimento de 
licitação pública. Metodologia: A metodologia utilizada foi bibliográfica e documental, envolvendo livros, 
artigos e legislação brasileira sobre o assunto. Resultados e Discussões: A legislação sobre licitação pública, 
Lei 8.666/93, em seu art. 3º avoca o princípio da isonomia para o processo licitatório, condicionando um 
tratamento igualitário entre os licitantes, respeitando o caput, do art. 5º da CF/88, que dispõe que “Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”. Além disso, a referida legislação, impõe uma 
conduta isonômica ao dispor em seu art. 3º, § 1º, I, que será vedado aos agentes públicos incluir condições 
nos procedimento licitatórios “[...] que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato [...]”, e ainda segundo art. 3º, § 1º, II, “[...] veda que a 
administração venha a estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 
previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras [..]”. No entanto, alguns 
legislações como Lei nº 11.196/2005, Lei nº 12.349/2010 e a Lei nº 13.146/2015, trouxeram alterações a lei 
das licitações, flexibilizando o princípio da isonomia com a finalidade de promover o desenvolvimento 
nacional sustentável, onde pode-se observar: critérios de desempate que dão preferência aos bens produzidos 
ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e tecnologia no País, margem de preferência aos 
produtos manufaturados e de serviços nacionais que atendam as normas técnicas brasileiras, e bens e 
serviços de empresas que comprovem cumprir a reserva legal de cargos para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social, atendendo as normas legais de acessibilidade. Conclusões: Após as 
considerações apresentadas, conclui-se que a observância do princípio da isonomia nos procedimentos 
administrativos licitatórios torna-se elemento fundamental para regularidade do certame, assegurando 
oportunidade igual a todos os concorrentes, possibilidade maior competitividade, e assim, atendendo os 
interesses da coletividade na busca da qualidade nos bens e serviços públicos. 
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Introdução: De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu art. 37, os princípios 
que norteiam a Administração Pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. Tais princípios constitucionais devem ser observados pelos agentes públicos na realização 
da atividade administrativa, conforme a Lei nº. 8.429/92. Objetivo: O estudo busca trazer para 
discursão e conhecimento os princípios a serem seguidos para uma adequada administração pública. 
Assim, tendo por objetivo verificar os princípios constitucionais que embasam o Direito 
Administrativo, elencados no art. 37, da CRFB/88, e sua observância pelos agentes públicos segundo a 
Lei da Improbidade Administrativa. Metodologia: O estudo foi realizado por meio da monitoria da 
disciplina de Instituições do Direito Publico e Privado do curso de Ciências Contábeis – UVA, 
utilizando-se da pesquisa bibliográfica e documental, em legislações, livros e artigos acadêmicos do 
âmbito do Direito Administrativo, como forma de embasar a pesquisa. Resultados e Discussões: O 
Estado Brasileiro é constituído como Estado de Direito tem em seu ordenamento a segurança jurídica 
que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza e diante de tal forma as relações 
entre os órgãos públicos e seus agentes com particulares devem seguir princípios que regem suas 
relações, para não tornar seus atos viciados e inválidos perante a lei. Assim, os agentes públicos devem 
seguir os princípios constitucionais descritos no art. 37 “Caput”, da CF/88, que assim estabelece: “A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.” E a Lei 8.429/92 veio consolidar referida observância aos princípios 
constitucionais ao destacar em seu art. 4º que “Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afeto”. Caso contrário, configuraria um ato de 
improbidade administrativa. Conclusões: Diante disso, percebe-se que os princípios constitucionais no 
âmbito do Direito Administrativo trazem maior credibilidade aos atos praticados pelos gestores 
públicos, pois são instituídos por lei; praticados de forma impessoal e com moralidade, buscando a 
eficiência dos atos, tornando-os públicos, para que a sociedade acompanhe a prestação do serviço 
público. 
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Introdução: A governança pública é um instrumento constituído por tradições e instituições pelas quais a 
autoridade de um país é exercida. Compreende o processo pelo qual os governos são escolhidos, monitorados 
e substituídos, abrangendo a capacidade do governo em articular e executar, eficazmente, políticas sólidas, 
bem como, inclui o respeito dos cidadãos e do Estado para com as instituições que governam as relações 
econômicas e sociais entre eles. Sendo assim, a boa governança é essencial para a gestão econômica e 
financeira, vez que inclui, estabilidade macroeconômica, compromisso com a equidade social e econômica, 
estimulando a existência de instituições eficientes por meio de reformas estruturais. A governança pública 
representa mais do que um meio para proporcionar o bem comum, pode ser relacionada com a capacidade do 
governo ajudar os cidadãos a alcançarem satisfação individual e prosperidade material. Nesse contexto, a boa 
governança pública concretiza-se quando os titulares dos cargos públicos alocam e gerenciam eficientemente 
os recursos públicos. Pode-se interpretar que o governo existe para servir às necessidades da coletividade e, a 
governança para controlar as ações dos governantes. Objetivo: Este estudo teve por objetivo analisar a 
governança pública dos países da América Latina.! Metodologia: Realizou-se pesquisa descritiva, 
documental e quantitativa, com a utilização de estatística descritiva. O período correspondeu ao intervalo 
entre os anos de 2000 a 2015. A medida de governança utilizada foi o Indicador de Governança Mundial 
emitida pelo Banco Mundial. Resultados e Discussões: Os resultados indicaram que o Chile apresentou a 
melhor governança pública dentre os 17 países latino-americanos em análise. Do mesmo modo que o Chile, 
os países Uruguai e Costa Rica destacaram-se ante os demais por registrarem, respectivamente, a segunda e a 
terceira maior pontuação média no índice de governança pública. Já a Venezuela registrou a menor 
pontuação média. Após a Venezuela, os países Paraguai e Guatemala foram àqueles que tiveram as menores 
pontuações no índice. De forma geral, Brasil e Panamá apresentaram pontuações positivas. Enquanto 
Argentina, Bolivia, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México, Nicarágua e Peru 
registraram pontuações negativas. Conclusões: Através da pesquisa, concluiu-se que os países da América 
Latina, de modo geral, precisam melhorar bastante seus indicadores de governança, para que possam ser 
chamados de países desenvolvidos e respeitados econômica e politicamente no cenário internacional.!
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INTRODUÇÃO: A iniciação científica é um importante mecanismo para desenvolver a pesquisa entre os 
alunos de graduação. Dessa forma, torna-se importante verificar os principais trabalhos publicados em encontro 
de iniciação científica da melhor universidade da América Latina (QS TOP UNIVERSITIES, 2018). 
OBJETIVO: Identificar as características dos trabalhos publicados no Congresso USP de Iniciação Científica 
em Contabilidade. METODOLOGIA: Realizou-se uma análise bibliométrica do Congresso USP de Iniciação 
Científica em Contabilidade nos estudos publicados de 2016 a 2018. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
Observou-se um aumento na quantidade de artigos publicado ao longo dos três anos estudados. Em 2016 foram 
apenas 42 trabalhos, em 2017, 67, e em 2018, 89. O número de autores que publicaram mais de um artigo por 
ano também aumentou. No ano de 2016 foi identificado apenas um autor com três artigos e 16 com dois 
trabalhos, em 2017 foram três autores com três trabalhos e seis com duas pesquisas e no ano de 2018 foram 
quatro autores com três estudos e 16 com dois trabalhos. Analisando a quantidade de autores por artigos, 
percebeu-se em 2016 que a maioria dos trabalhos possuía quatro autores, enquanto que em 2017, a maioria tinha 
apenas dois autores e em 2018, a maior quantidade dos trabalhos tinha quatro autores. Acerca do sexo, houve 
uma pequena predominância do sexo feminino nos trabalhos publicados, com 56% de participação em 2016 e 
2018 e 52% no ano de 2017. A Universidade que mais publicou no ano de 2016 foi a Universidade Estadual da 
Paraíba, com 11 trabalhos aprovados. Nos anos de 2017 e 2018, a Universidade de São Paulo foi a que teve mais 
representatividade, com 18 e 25 artigos, respectivamente. As palavras-chave mais utilizadas foram evidenciação, 
governança corporativa e disclosure, nos anos de 2016, 2017 e 2018. A abordagem quantitativa foi o tipo de 
pesquisa mais utilizado e, quanto aos objetivos, o estudo descritivo foi o mais verificado durante os três anos. 
CONCLUSÕES: Conclui-se, portanto, que houve um aumento na quantidade de pesquisas realizadas nos três 
anos analisados do Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade, o que evidencia um maior interesse 
dos estudantes de graduação na iniciação científica, ajudando a contribuir para a divulgação da pesquisa em 
contabilidade. Além disso, observou-se uma maior participação feminina nos trabalhos, que, embora modesta, 
mostra que as mulheres pesquisam mais que os homens em contabilidade. Ressalta-se que chamou atenção das 
palavras-chave mais evidenciadas, o que denota uma preocupação com a evidenciação e com os mecanismos que 
diminuem os conflitos de interesses (governança corporativa). Esse trabalho também contribui para um maior 
conhecimento das principais características dos trabalhos publicados em iniciações científicas. 
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INTRODUÇÃO: As licitações são executadas dentro de uma estrutura, em que cada componente é responsável 
direta ou indiretamente pelo processo como um todo. OBJETIVO: Definir as atribuições de cada setor que 
participam da licitação da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). METODOLOGIA: Realizou-se 
pesquisa descritiva, conduzida por meio de análise documental. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram 
identificados nove setores envolvidos nos trâmites dos processos licitatórios: Setor requisitante, Comissão 
Interna de Licitação (CIL), Protocolo, Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Pró-Reitoria de Planejamento 
(PROPLAN), Reitoria, Procuradoria Jurídica (PROJUR), Departamento Financeiro (DEFIN), Divisão de 
Material e Patrimônio (DIMAP). O setor requisitante é quem solicita a abertura e o cadastro do processo 
licitatório. A solicitação é feita formalmente com base nos seguintes documentos: Ofício, Justificativa, Termo de 
Referência, Mapa Comparativo e as Propostas. A CIL acompanhar todos os procedimentos licitatórios, agindo 
como maestro nos trâmites do processo para os outros setores. Responsabiliza-se pela instrumentalização do 
edital, sendo uma central informativa aos licitantes e demais departamentos da Universidade. Também é 
responsável por alimentar o sistema licitaweb e por arquivar todos os processos físicos. O Protocolo é o setor de 
abertura e cadastro de processos, que os recebe e os encaminha para os setores. A PROAD é encarregada pela 
aquisição de material permanente e pelos contratos de serviços. A PROPLAN é responsável pela previsão, pela 
classificação da dotação orçamentária, pela liberação de parcelas, pela análise e pesquisa de preços, pelo 
cadastro dos contratos para serem futuramente publicados, pela execução de análise dos recursos para futuras 
contratações e pela administração dos recursos de convênios. A Reitoria é a responsável pelo deferimento dos 
processos, sob anuência do ordenador de despesa. Normalmente, todos os documentos submetidos à assinatura 
do ordenador são encaminhados para este departamento. Na PROJUR realiza-se a análise e a anuência dos 
processos com base na legalidade dos procedimentos e na emissão de pareceres, que fundamentam os processos 
legalmente. À DEFIN é incumbido o processo de empenho, que, frequentemente, é executado após publicação 
dos extratos ou aviso de resultado final. Por fim, a DIMAP, subordinada à PROAD, é responsável pelo controle 
do patrimônio da Universidade. Esse setor dá a anuência de todas as solicitações referentes a materiais de 
consumo ou permanentes. CONCLUSÕES: Conclui-se que cada setor tem sua importância para o sucesso dos 
processos licitatórios e não somente a Comissão de Licitação que é responsável por esses processos. Além disso, 
esse trabalho contribui para a divulgação dos trâmites dos processos licitatórios da UVA. 
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Introdução: O direito à saúde é uma garantia prevista constitucionalmente, assegurada no art. 6º da 
Constituição Federal dentro do título de Direitos Fundamentais como direito social e mais adiante o tema é 
desenvolvido pelo legislador constituinte dentro da seguridade social. Deve ser assegurado indistintamente a 
todos este direito, e seus recursos advindos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. Objetivo: Discutir os impactos da judicialização da saúde na capacidade do Município de 
arcar com a prestação do serviço de saúde ao público em geral. Metodologia: Foi feita uma pesquisa 
exploratória, de caráter qualitativo, tendo fontes bibliográficas, documentais, legais e jurisprudenciais. 
Resultados e Discussões: Embora o direito à saúde seja subjetivo, sua efetivação através de uma ação 
judicial acaba por ter repercussão social devastadora, por interferir nos orçamentos já planejados e acabar 
interferindo no funcionamento do sistema de saúde do ente federado como um todo, afetando a sua 
capacidade prestação de serviços e, consequentemente, a concretização de tal direito à população. Mas, não 
se pode negar o dever do Estado em não deixar faltar nem à coletividade nem ao indivíduo, o que acaba por 
evidenciar diversas mazelas da sociedade brasileira. Exigir do Estado uma prestação orçamentária fora do 
previsto deve ser prerrogativa de reformulação dos parâmetros da lei orçamentária, que deve criar 
mecanismos de correção e adaptação que garantam a prestação de serviço sem que seja necessária medida 
judicial, que acaba criando ônus evitável tanto ao Executivo quanto ao Judiciário. Conclusão: Portanto, 
deve-se, até mesmo à luz dos princípios norteadores do Novo Código de Processo Civil, buscar no Judiciário 
antes que uma coação à prestação de um serviço, uma solução consensual para que tal garantia seja efetivada 
ao particular, sem prejudicar a capacidade da Administração Pública de prestar o serviço a toda a 
coletividade. 
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INTRODUÇÃO: Nos últimos anos tornou-se mais visível os casos de corrupção na política brasileira. Sabe-se 
que o combate aos atos ilícitos é longo, mas ultimamente há uma maior preocupação da sociedade em fiscalizar 
estes atos. Pederneiras et al. (2018) destacam que a atuação do cidadão, através de diversos mecanismos de 
participação, inibe as ações eivadas de irregularidades dos gestores públicos e o desenvolvimento tecnológico 
facilitou o acesso as informações de maneira rápida e objetiva. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é discutir 
os principais marcos regulatórios sobre transparência, criados desde a Constituição Federal, como forma de 
controle social. METODOLOGIA: Utilizou-se de pesquisa bibliográfica, referenciando a legislação brasileira 
que aborda a transparência, bem como a opinião de pesquisadores nacionais sobre a aptidão do cidadão em 
exercer o controle social. RESULTADO E DISCUSSÃO: A transparência das contas públicas surgiu 
simultaneamente à Constituição Federal de 1988. O art. 37 descreve que a administração pública obedecerá a 
princípios, dentre eles, o da transparência (BRASIL, 1988). Após doze anos, foi promulgada a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), tendo como aspecto fundamental, de acordo com Khair (2000), o controle, pois, 
possui novos relatórios que devem ser publicados na internet. Em 2009 foi promulgada a Lei da Transparência. 
Cruz (2001, p. 138) evidencia: “A transparência na gestão fiscal é tratada na Lei como um princípio de gestão, 
que tem por finalidade, entre outros aspectos, franquear ao público acesso a informações relativas às atividades 
financeiras do Estado e deflagrar, de forma clara e previamente estabelecida, os procedimentos necessários à 
divulgação dessas informações.” Por fim, em 2011, foi sancionada a Lei de Acesso à Informação (LAI), 
mostrando como devem ser divulgadas as informações pelos gestores (BRASIL, 2011). Martins (1989) destaca o 
controle social como aspecto primordial da vida entre a sociedade e o Estado, contudo, a ineficiência dos 
mecanismos de controle da sociedade sobre o Estado é um fenômeno cotidiano. Todavia, ressalta-se que o 
controle social, em conjunto com um controle interno atuante, é capaz de medir a efetividade de todos os atos de 
gestão praticados (PEDERNEIRAS et al., 2018). Mesmo a transparência sendo um princípio constitucional, na 
visão de Silva, Cançado e Santos (2017), no Brasil, a evolução da redemocratização depende da compreensão do 
controle social. CONCLUSÃO: Com o desenvolvimento tecnológico, que permitiu a circulação de informações 
mais rapidamente, os normativos constitucionais permitiram a maior divulgação e controle dos dados dos 
gestores públicos. Conclui-se, que apesar de ser preciso uma maior conscientização da população, para que a 
transparência seja utilizada de forma a controlar efetivamente as ações estatais, o maior acesso à informação 
permite uma maior preocupação da população sobre o que está sendo feito com os recursos públicos. 
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Introdução: Nas últimas décadas, a Gestão Pública evoluiu significativamente e tal fato se deve em virtude 
de uma série de dispositivos legais responsabilizando Estado e gestores. Isto somado ao crescimento de 
controle que cria um cenário desafiador dentro do serviço público, daí, far-se-á um paralelo no controle dos 
serviços públicos / auditoria de gestão e a utilização de indicadores de gestão no setor público. Objetivo: 
Identificar o papel e a utilização de indicadores de gestão no setor público. Metodologia: A pesquisa será 
uma abordagem qualitativo-descritiva com o objetivo de realizar uma análise documental visando formar a 
base conceitual para a abordagem do problema. O artigo está organizado em duas seções: fundamentos da 
auditoria de gestão, e os indicadores de gestão pública.Resultados e Discussões:Os Indicadores de gestão 
tratam-se de unidades de medida que possibilitam o acompanhamento e avaliação em forma periódica, tendo 
como tarefa básica a de expressar uma determinada situação que se deseja avaliar a partir da auditoria. Na 
gestão pública, os indicadores, são utilizados pelos gestores para revelar a situação presente das políticas e 
sua evolução, tendo o propósito de informar o que estão fazendo, como estão se saindo e se estão agindo a 
partir da avaliação de desempenho financeiro, social e ambiental. Dentre os indicadores presentes na esfera 
governamental, destacaremos quatro: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization(EBITDA), utilizado para verificar quanto sobrou da arrecadação do governo municipal, federal 
ou estadual;Balanced Scorecard(BSC), focado no gerenciamento do desempenho operacional otimizando o 
uso dos recursos a tomar decisões baseadas em cinco etapas: estudo estratégico, onde se avalia a interação 
entre os ambientes externo e interno; formulação estratégica, a execução derivada do plano estratégico; 
implementação, a operacionalização da estratégia traçada; acompanhamento, a mensuração ocorrida no ano 
para identificar se as metas estão sendo atingidas e ajustadas, e, a prestação de contas, onde os desvios são 
apresentados e explicados, além das medidas de correção realizadas; Produtividade, indicador utilizado para 
comprovar o trabalho efetivo do funcionário e sua contribuição no alcance das metas; e como último 
indicador, Qualidade, utilizado para medir o nível de satisfação da população em relação a um determinado 
serviço prestado. Conclusão: O trabalho apresentou a importância da utilização de indicadores de gestão no 
setor público. Indicadores estes que contribuem para que ocorram o desenvolvimento e consolidação da 
administração pública e a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre ampliar o grau de satisfação da 
sociedade. Sendo assim, constatou-se que os indicadores de gestão não se restringem apenas em mensurar, 
mas também em estabelecer índices que possam calcular resultados, bem como monitorar, orientar e induzir 
a organização rumo a ações preventivas e corretivas. 
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