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Resumo
A relevância deste trabalho pauta-se na oportunidade de evidenciar dentro do

sistema de gestão pública o sistema de informação.  Ou seja, utilização plena do sistema de
gestão com o objetivo primordial de fazer uso dessas informações, no sentido de avaliar o
desempenho e eficácia da administração pública. Neste sentido, identificando o
cumprimento de sua missão.

Ao pesquisar sobre este tema surgiu a seguinte dúvida: “é possível através de um
sistema de informação  avaliar  a eficácia da administração pública?”. Tal argumento,
fundamenta-se no porte de uma entidade pública, que neste trabalho teve como base de
estudo a esfera municipal, e o quão complexa são as atividades dessas entidades.

Palavras chave: Administração pública, resultado, eficiência e avaliação de
desempenho.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 2 / 17 -

1. Introdução

A busca por uma sociedade melhor e justa tem sido algo perseguido pelas

entidades que existem com o fim de propiciar aos indivíduos que a compõem saúde,

educação, lazer entre outras necessidades que se fazem pertinentes à uma vida saudável e

digna, tendo como objetivo primordial promover o bem estar social. As entidades que têm

estes objetivos são as administrações públicas.

A administração pública pode através de um sistema de informação contábil-

gerencial enfatizar os critérios de avaliação de desempenho, mensuração e avaliação de

resultados. Obtendo assim, um ótimo conjunto de conceitos para avaliar suas atividades,

mais ainda estará faltando a construção dos fluxos de informação.

O sistema de informação de uma entidade pública é uma cadeia complexa de

subsistemas, resultando em uma relação de dependência entre eles e de troca de

informações. Os subsistemas se desdobram em graus menores numa cadeia de

procedimentos, que normalmente é detalhada e deve interligar todos os dados, os quais

devem ser coletados para a entrada, processamento e saída. A saída significa a geração e

distribuição de informações.

Este trabalho se propõe ao estudo da utilização do sistema de informação, o qual

torna-se eficaz a medida que está de acordo com as necessidades da alta administração

pública dando suporte as suas deliberações.

2. Administração Pública e seu Campo de Atuação
 

 A administração pública detentora da responsabilidade de prestação de serviços,

que tem por objetivo a satisfação das necessidades coletivas, apresenta papel de destaque

em nossa sociedade. No entanto, carece de estudos e análises criteriosos que propiciem

cada vez mais a materialização de seu papel e a evidenciação de seus resultados a seus

maiores interessados, o cidadão de forma geral. Tal fato é realçado, principalmente, pelo

montante dos recursos envolvidos e pela contabilidade das entidades integrantes da

Administração pública, muitas vezes não registrar, nem mensurar efetivamente o resultado

econômico dos serviços prestados à sociedade.

 Para confirmar a afirmação do parágrafo anterior temos a seguinte citação de

Ferdinandi Drucker (1994), “as instituições sem fins lucrativos tendem a não dar
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prioridade ao desempenho e aos resultados. Contudo, eles são muito mais importantes – e

muito mais difíceis de se medir e controlar – na instituição sem fins lucrativos do que na

empresa.”

 Na verdade a cultura da entidade age tanto sobre o sistema de avaliação de

resultado e análise de desempenho quanto sobre o controle dos plano concebidos. Não

sendo dada a devida importância aos valores relacionados com cobrança de resultados, os

gestores não terão muito interesse pelos planos concebidos nas fases anteriores; porém se

há um sistema de controle de resultados, com conseqüente atribuição de responsabilidades,

favorecendo a ação dos gestores com autoridade compatível, haverá o fortalecimento da

cultura pela disseminação dos valores a todos os níveis da administração pública.

 

3. Conceituação

 Qualquer entidade, seja ela privada ou pública, é constituída para satisfazer a

necessidade de uma sociedade. Tais entidades tem como objetivo primordial cumprir uma

missão, a razão de ser da entidade, a qual caracteriza e direciona o seu modo de atuação,

independente de suas condições externas ou internas.

 A Administração pública seguindo esta visão é constituída primordialmente para

gestão de bens visando os interesses comuns da coletividade, através da prestação de

serviços públicos, que apresentam características de necessários ou essenciais, ou ainda

serviços de utilidade pública, os quais apresentam-se como convenientes ou úteis à

sociedade.

 Todavia, percebe-se uma carência de informação sobre a eficácia da gestão, ou

seja, saber se a missão da administração pública está sendo cumprida. Neste sentido, torna-

se primordial a proposta deste trabalho que é a busca pela utilização de um sistema de

informação na administração pública.

 

 4. Metodologia da Pesquisa

 
Este trabalho baseia-se numa pesquisa bibliográfica da gestão da administração

pública, bem como da possibilidade da utilização, nesta área pouco explorada, de um

sistema de informação no intuito de propiciar aos gestores dessas entidades condições de

aplicarem melhor os recursos disponíveis, sendo oportuno também ressaltar a importância

de serem observados os recursos que estão sendo mal utilizados.  Sendo assim, o objetivo
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principal desta pesquisa consiste em pesquisar a possibilidade da avaliação da eficácia da

administração pública através de um sistema de informação.

 A relevância deste trabalho caracteriza-se pela oportunidade da administração

pública fazer uso de informações, as quais já existem dentro do sistema contábil utilizado

pela administração pública, todavia num sentido mais amplo, ou seja, controlar e avaliar a

eficiência de suas áreas podendo avaliar se está atingindo sua missão. A importância da

utilização do sistema de informação consiste na possibilidade de num curto prazo tomar

medidas, caso seja necessário, para direcionar a administração pública para a eficácia de

sua gestão.

 

 5. Revisão da Literatura

 
 No entendimento de Alessi (1991), “subjetivamente a Administração Pública, é o

conjunto de órgãos a serviço do Estado, e, objetivamente é a expressão do Estado agindo

in concreto para a satisfação de seus fins de conservação, de bem-estar individual dos

cidadãos e de progresso social.”

 A materialização da gestão da Administração Pública é verificada através dos

serviços públicos, os quais na sua execução precisam respeitar regras, consubstanciadas nos

princípios básicos da Administração Pública que conferem validade aos atos por ela

praticados, relatados na Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, que são: a legalidade,

moralidade, impessoalidade e publicidade, tendo como destaque o princípio da eficiência.

 Entre os deveres do administrador público, enquadra-se o dever de eficiência que

segundo Lopes Meirelles (1991), “é o que se impõe a todo agente público de realizar suas

atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.” A eficiência deve, portanto,

permear todos os serviços públicos, sendo considerada em sentido amplo, conforme

complementa Lopes Meirelles (1981), ao afirmar que:

 a eficiência funcional é, pois, considerada em sentido amplo, abrangendo não só a

produtividade do exercendo do cargo ou da função, como a perfeição do trabalho e a sua

adequação técnica aos fins visados pela Administração, para o que se avaliam os resultados,

confrontam-se os desempenhos, e aperfeiçoa-se o pessoal através de seleção e treinamento.

Assim, a verificação da eficiência atinge os aspectos quantitativo e qualitativo do serviço,

para aquilatar do seu rendimento efetivo, seu custo operacional, e da sua real utilidade para

os administrados e para a Administração. Tal controle desenvolve-se, portanto, na tríplice

linha administrativa, econômica e técnica.
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 Tal afirmativa vem reforçar a hipótese de utilização de preços de transferência na

avaliação do resultado obtido por órgãos integrantes da Administração pública, que serão

comentadas no capítulo seguinte. Principalmente num momento em que as transformações

econômicas, políticas, tecnológicas e sociais que ocorrem em todo o mundo, de forma cada

vez mais acelerada, exigem uma posição diferenciada da Administração Pública

preocupada com a execução de serviços de qualidade, que agreguem valor, o que implica

na avaliação dos resultados alcançados quando da execução de sua atividade-meio ou fim.

 O modelo de mensuração utilizado na avaliação das atividades, dos entes da

Administração Pública, tem a preocupação de seguir a Lei 4.320/64 e 6.404/76 que não têm

por finalidade determinar as inter-relações entre os fatores a serem mensurados, aguçando a

pesquisa deste trabalho com o fim de tentar

 De acordo com Lei 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios e do

Distrito Federal serão objeto de evidenciação na Administração pública, os fatos

relacionados a sua execução orçamentária, financeira e patrimonial. De forma analítica a

mesma lei divide a receita segundo sua classificação econômica em corrente e de capital.

 As receitas correntes são as de natureza contínua, originárias ou não do poder

tributante do Estado, e as transferências correntes recebidas com intuito de atender despesas

correntes, recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente da

contraprestação direta de bens e serviços.

 As receitas de capital compreendem as de natureza eventual, provenientes de

operações de créditos, da conversão de bens e direitos em espécies, e de transferências de

capital, que consiste nos recursos recebidos destinados à despesas de capital.

 Constituem-se despesas públicas aquelas necessárias para a execução dos serviços

públicos e funcionamento do Estado.

 A Lei 4.320/64 classifica como despesas correntes as destinadas ao custeio, e

ainda as transferências correntes que correspondem as dotações para despesas, às quais não

existe contraprestação direta de bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções

destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado.

 Já as despesas de capital constituem as que contribuem para formação ou execução

de bens de capital destinada a execução de obras, integralização de capital e aquisição de

bens imóveis e instalações, equipamentos e material permanente, bem como as

transferências destinadas a gastos com despesas de capital independente de contraprestação

direta em bens ou serviços.
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 Dentre as transferências de capital são encontrados os Investimentos e as Inversões

Financeiras. Os investimentos destinam-se basicamente ao planejamento e a execução de

obras, e ainda a constituição ou aumento de capital de entidades sem finalidades comerciais

ou financeiros. Diferentemente as inversões financeiras são destinadas à aquisição de

imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos ou constituição ou aumento

de capital de entidades comerciais ou financeiras.

 De uma forma sintética a evidenciação de todos os fatos ocorridos na

administração pública são apresentados através do balanço orçamentário, financeiro,

patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Estes relatórios têm como meta

principal atender as normas gerais de orçamento e de contabilidade pública. Podemos

encontrar no artigo 85, da Lei Federal n° 4.320/64 a confirmação deste entendimento:

 os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o
acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da
composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços
industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação
dos resultados econômicos e financeiros.
 

 A Lei federal 4.320/64 para analisar e interpretar os resultados econômicos e

financeiros necessita dos demonstrativos evidenciados nos artigos abaixo relacionados:   

•  Balanço Orçamentário (artigo 102) - evidencia o confronto entre as receitas e
despesas previstas com as realizadas.

•  Balanço Financeiro ( artigo 103) – tem por objetivo demonstrar a receita e a despesa
orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-
orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior,
e os que transferem para o exercício seguinte.

•  Demonstração das Variações Patrimoniais (artigo 104) – evidenciará as alterações
verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e
indicando o resultado patrimonial do exercício.

•  Balanço Patrimonial (artigo 105) – o balanço patrimonial irá demonstrar o ativo
financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente, saldo
patrimonial e contas de compensação.

6. Estudo Exploratório

 A Contabilidade pode ser conceituada sob dois enfoques. O mais tradicional deles

é o da escola européia, que aborda a Ciência Contábil segundo as funções de registro e

controle patrimonial. Por outro lado, a escola americana concebe a Contabilidade como um
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sistema de informação cujo objetivo é dar suporte à tomada de decisão. Não compete a este

trabalho julgar estes enfoques e muito menos estabelecer um cotejo entre eles. Portanto,

serão limitadas a exemplificação e a abordagem adotada nesta pesquisa.

 Da escola européia, ressalta Herrmann (1978), que a Contabilidade é uma ciência

autônoma, que tem por objeto o estudo do patrimônio aziendal sob o ponto de vista estático

e dinâmico. Serve-se da escrituração como instrumento para demonstrar as variações

patrimoniais. Quanto a isso, Sá (1995) também afirma que a Contabilidade é a ciência que

estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto do fim aziendal; é a ciência que tem por

objetivo estudar o sistema de riqueza administrativa a fim de observar se ela atinge os fins

propostos pelo sujeito aziendal.

Ambos os autores afirmam que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio

das aziendas. Entende-se por azienda qualquer sistema organizado que visa atingir um fim

qualquer; ou seja, uma entidade. Entretanto, verifica-se que naquelas definições não há

nenhuma alusão clara quanto ao objetivo da Contabilidade de informar e dar suporte ao

processo decisório.

A escola americana, na visão de S. Hendriksen (1977),  entende que a

Contabilidade é um processo de comunicação de informação econômica para propósitos

de tomada de decisão tanto pela administração como por aqueles que necessitam fiar-se

nos relatórios externos. Seu objetivo para Iudícibus (1995), se resume ao fornecimento de

informações econômicas  para os vários usuários, de forma que propiciem decisões

racionais. Assim, percebe-se que a distinção entre as escolas de contabilidade européia e

americana reside no fato de que esta última dá maior ênfase ao processo de comunicação da

informação para a tomada de decisão. No caso deste estudo, deu-se ênfase a escola

americana, pois se trata de uma proposta de modelo de avaliação para empresas públicas

municipais.

O Sistema de Informação Contábil

Em sentido amplo, os administradores tomam decisões com o intuito de

assegurarem a continuidade das organizações.  Para tal, Meigs e Meigs (1990) afirmam que

os gestores necessitam de informações financeiras providas por um sistema contábil com o

propósito de ajudá-los a planejar e controlar as atividades de um negócio. Desta forma,

claro está que a contabilidade se constitui num sistema de informação cujo objetivo é

assessorar os gestores na tomada de decisão e controle.

É importante ressaltar que o sistema de informação contábil evidencia o resultado

das decisões operacionais de forma financeira e que a Contabilidade não é a única fonte de

informação para tomada de decisão. Arnold e Hope (1990) dizem que a contabilidade se
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constitui numa parte das informações totais disponíveis à administração. Por exemplo,

uma organização pretendendo lançar um novo produto, poderá recorrer à informação

contábil  para elaborar as previsões de custo e receita. Porém, a contabilidade usualmente

não viabiliza informações quanto à disponibilidade de mão-de-obra qualificada, à natureza

do mercado em que tal produto será vendido, aos problemas técnicos de produção etc .

Conceituação de Informação e Sistema

Conforme mencionado, anteriormente, a contabilidade se constitui num sistema de

informações de apoio à tomada de decisão.  Logo, faz-se necessário explicar o significado

dos termos sistema e informação para melhor compreensão do papel da contabilidade no

mundo organizacional.

N. Anthony, Welsch & S. Reece (1985), definem informação como sendo fatos,

dados, observações, percepções, ou quaisquer outras coisas que contribuam para o

conhecimento. Em consonância com esta citação, porém de forma mais específica, Arnold

& Hope (1990) dizem que um dado só pode ser considerado uma informação se ele

modificar as expectativas da pessoa que o recebeu, ou, mais especificamente, se ele alterar

as probabilidades que o recebedor tem com relação aos eventos ou resultados futuros.

Desta forma, torna-se evidente a sutil distinção entre dado e informação.  O dado é

um fato de qualquer natureza, já a informação tem um significado mais específico. Segundo

aqueles autores, uma informação é também um dado, mas a recíproca nem sempre é

verdadeira.

Oliveira (1990) entende por sistema: “um conjunto de partes interagentes e

interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo

e efetuam determinada função”. Nesta definição de sistema está intrínseca a idéia de que

um sistema é um conjunto de elementos e que estes interagem em prol de um determinado

objetivo.

Para Padoveze (1998), os elementos que compõem um sistema são: objetivos do

sistema, ambiente do sistema ou processamento, recursos ou as entradas do sistema,

componentes do sistema, saídas do sistema, administração ou controle e avaliação do

sistema.

Quanto aos elementos, verifica-se que a contabilidade pode, claramente, ser vista

como um sistema cujo objetivo é fornecer informações para tomada de decisão. Os dados

de entrada são os eventos econômicos ou transações. As informações quanto ao

desempenho organizacional são as saídas do sistema. E, por fim, existe um controle que

visa assegurar que as informações prestadas sejam confiáveis.
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Os sistemas podem ser classificados em abertos ou fechados. O que caracteriza um

sistema aberto ou fechado é a interação com o ambiente externo. Por exemplo, o homem é

um sistema aberto à medida que influencia e é influenciado pela sociedade. Um relógio é

um sistema fechado, uma vez que cumpre seu objetivo sem qualquer interação com o

ambiente externo ao seu maquinário. Neste caso, a contabilidade é um sistema aberto.

Segundo Nakagawa (1993):

Sistemas fechados são os que não interagem com seu ambiente, ou seja,
as interações neles observadas ocorrem apenas entre as partes ou
elementos que os compõem... Sistemas abertos, ao contrário, são os que
interagem com seu ambiente, em relação ao qual recebem e transmitem
energia.

As organizações também podem ser vistas de maneira sistêmica, pois ela consome

recursos disponíveis no meio externo, que ao serem manipulados,  resultam em bens ou

serviços a serem consumidos pela sociedade. Quanto a isto, Padoveze (1998) afirma que: A

empresa é um sistema em que há recursos introduzidos, que são processados, e há a saída

de produtos ou serviços. Uma empresa é considerada um sistema aberto em razão de sua

interação com a sociedade e o ambiente em que ela atua.

Guerreiro (In: Padoveze, 1989, p. 165) apresenta o sistema empresa composto de

seis subsistemas:

S is te m a
F ís i c o

M is s ã o

S is te m a  
F o r m a l

S is te m a  d e
In fo r m a ç ã o

S is te m a  S o c ia l

C r e n ç a s  e  
V a l o r e s *

S is te m a  d e
G e s t ã o

A m b i e n te  E x te r n o
-  P o l í t i c o
-  S o c i a l
-  E c o n ô m i c o
-  E c o l ó g ic o
-  E tc . . .

* M i ã C V l õ S i t I t it i lFigura 1:  Visão da empresa e seus subsistemas

Quando se entende a organização como um sistema aberto, dá-se maior atenção ao

seu todo, visualizando-a como um conjunto de partes integradas que atuam para obtenção



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 10 / 17 -

de um determinado fim.  Quanto à integração dos subsistemas ou partes do sistema,

Nakagawa (1993) relata:

Em um sistema seus elementos ou partes interagem e se ajustam

adequadamente. Assim, em um sistema em que as partes não estão

estruturadas de forma adequada, não obstante o bom desempenho de

qualquer de suas partes, o sistema como um todo não terá um

desempenho eficaz, não atendendo a seu próprio objetivo.

O subsistema de informação é parte do sistema empresa. Nele se encontram todas

as necessidades informacionais da empresa que viabilizam a sua gestão. Portanto, a

contabilidade é a principal parte do subsistema de informação da empresa. Para Nakagawa

(1993): O sistema de informações é um subsistema do sistema empresa, e nesta linha de

raciocínio pode-se concluir que o sistema de informações é um conjunto de subsistemas de

informações interdependentes.

Tipos de informação

N. Anthony et al. (1985, p.11), assim entendem os tipos de informação.

Contábil

QuantitativaNão Quantitativa

Informações
Gerenciais

Não Contábil

Informação
Operacional

Informação

Informações
Financeiras

Figura 2:  Tipos de Informação

As informações contábeis, ao contrário, são quantitativas. Normalmente são

expressas em termos monetários. Entretanto, nem todas as informações quantitativas podem
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ser consideradas contábeis. Por exemplo, idade e tempo de experiência dos empregados de

uma organização são informações quantitativas, mas não são classificadas como  contábeis.

Porém, N. Anthony (1985) alerta que não há uma distinção nítida quanto a isso e afirma

que as informações não monetárias são muitas vezes incluídas nos relatórios contábeis à

medida que auxiliam os usuários a compreendê-los melhor. Segundo o autor, embora o

foco da informação contábil seja financeiro, informações não monetárias devem ser

relatadas quando forem úteis para os gestores.

A informação contábil pode ser classificada em operacional, financeira e gerencial.

Denomina-se operacional a informação que é gerada no decorrer das atividades

organizacionais. Grande parte das informações financeiras e gerenciais consiste das

informações operacionais. Catelli (1999) subdivide o sistema de informação organizacional

em: sistema de informação sobre os ambientes externo e interno, sistema de informação

operacional e sistema de informações econômicas e financeiras. Quanto ao sistema

operacional, ele afirma que:

Os sistemas de informações operacionais têm o papel de processar as
transações planejadas e realizadas no processo físico-operacional, bem
como permitir o controle físico do patrimônio. Caracterizam-se por um
banco de dados que compreende as variáveis das transações, tais como:
datas, volumes, prazos, taxas, vencimentos, etc.

As informações financeiras que são apresentadas aos usuários da contabilidade se

originam principalmente da classificação e consolidação das informações operacionais. O

saldo das contas a receber apresentado no balanço patrimonial , por exemplo, representa o

somatório de todas as vendas a prazo efetuadas pela organização, e ainda não recebidas. As

demonstrações contábeis apresentadas aos usuários externos da contabilidade se constituem

de informações financeiras.

As informações, chamadas gerenciais, são aquelas utilizadas pelos gerentes no

planejamento e controle das atividades da organização.  As informações gerenciais

consistem basicamente de informações operacionais, porém sem a quantidade de detalhes

que estas dispõem.  O gerente não se preocupa, por exemplo, com o valor que um

determinado cliente deve à organização. Informações desta natureza são utilizadas pelo

pessoal do nível operacional. O gestor está interessado no total a receber dos clientes e no

prazo de recebimento. Quanto maior o nível administrativo, maior será a consolidação da

informação. O que distingue a informação financeira da gerencial é que esta última pode ser

elaborada de acordo com os objetivos dos gestores. Já a informação financeira se destina

aos usuários externos e devem ser elaboradas de acordo com os princípios contábeis

geralmente aceitos.
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Aspectos qualitativos da informação contábil

Como previamente escrito, o papel da contabilidade consiste em capacitar os

gestores com informações úteis que os auxiliem na gestão organizacional.  Além da

utilidade, é importante pensar na informação como um recurso da organização.

A informação contábil deve ser analisada numa relação de custo-benefício. Ela

pode ser até considerada um ativo para a organização. Sua aquisição se constitui numa

escolha econômica, onde se deve ponderar o valor que ela agrega à tomada de decisão e os

custos incorridos para obtê-la. Na visão de Padoveze (1998), o conceito de valor da

informação está relacionado com:

a) a redução da incerteza no processo de tomada de decisão;
b) a relação do benefício gerado pela informação versus o custo de

produzi-la;
c) o aumento da qualidade da decisão.

Quanto maior o volume de informações à disposição dos gestores, maior a

probabilidade de reduzir incertezas na tomada de decisão. Entretanto, deve-se procurar uma

relação de “forma a reduzir a incerteza e aumentar a qualidade da decisão, ao menor custo

possível.” Padoveze (1998).

Quanto ao valor da informação, Beuren (1998) alerta:

Se o propósito da informação é capacitar os gestores a alcançar os
objetivos da organização com o uso eficiente de seus recursos, deve-se
observar que a informação também é um recurso. Desse modo, conceitos
de mensuração da informação são importantes, visto que os dados que são
coletados, processados, acumulados e comunicados às empresas, por meio
de sistemas de informações formais, precisam ser mensurados de alguma
forma.

Além disso, Arnold e Hope (1990) acrescentam que a informação deverá causar

no seu receptor uma mudança no curso da ação planejada.  Percebe-se claramente nesta

afirmação o aspecto comportamental da contabilidade. Segundo Iudícibus (1995), as

informações contábeis deveriam ser feitas sob medida, de forma que os usuários reagissem

para tomar a decisão correta.

Modelos de Informação Contábil

Os relatórios contábeis podem ser vistos como modelos de informação que

visam a atender duas categorias de usuários: externo e interno. Normalmente, são

denominados de demonstrações financeiras quando se destinam aos usuários externos e de

relatórios gerenciais quando são de uso interno da gestão da organização.
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As demonstrações financeiras possuem um modelo pré-determinado e deverão ser

elaboradas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos. A variedade de

usuários externos, muitas vezes com interesses conflitantes, inviabiliza que suas

necessidades informacionais sejam atendidas sob medida.

Além disso, ainda existe a questão da comparabilidade entre as informações

prestadas pelas organizações. É preciso que as informações fornecidas por uma organização

possam ser comparadas com as de outras organizações. Os relatórios gerenciais suprem as

organizações com informações de superávit por área, setor ou divisão podendo ser

elaborados, desde que seu valor seja percebido pelos gestores. No âmbito interno da

administração pública, a contabilidade pode e deve desempenhar com plenitude a sua

principal função. Segundo Beuren (1998):

Se a contabilidade tem como uma de suas principais funções suprir de
informações úteis os gestores, cabe a ela gerar informações que dêem o
devido suporte ao processo de tomada de decisões em todos os seus
estágios: no reconhecimento do problema, na identificação das
alternativas possíveis e na escolha da melhor delas.

Os relatórios contábeis para fins gerenciais deverão contemplar informações que

atendam os gestores e os ajudem a tomar melhores decisões. Entretanto, isto só será

possível mediante a identificação das decisões que serão tomadas e de como se sucede o

processo decisório. Conhecer os modelos decisórios é fundamental para que a contabilidade

consiga atender o seu objetivo fim. Caso contrário, a contabilidade será vista como uma

atividade que não agrega valor a este processo.

Modelos decisórios

Quando são observados as atividades operacionais e o processo decisório de uma

organização, percebe-se que existem diversas formas de administrar. As organizações dão

importâncias diferentes às diversas variáveis organizacionais. Notam-se divergências, por

exemplo, no processo de planejamento e controle e na forma como são utilizados os

recursos humanos e financeiros.  A causa dessas diferenças se fundamenta nos valores e

convicções dos gestores, que são quem determina como a organização será gerenciada; ou

seja definem o seu modelo de gestão.

Segundo Catelli (1999):

Toda empresa possui um modelo de gestão, que se constitui de um
conjunto de crenças e valores sobre a maneira de administrá-la. O modelo
de gestão é fortemente influenciado pelas crenças e valores dos principais
executivos da empresa, principalmente de seus proprietários e da alta
administração.
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Incluem-se no modelo de gestão questões de distribuição de autoridade, estrutura

organizacional, processo de gestão, planejamento e controle. A formulação clara do modelo

de gestão objetiva facilitar o entendimento e a manipulação das variáveis organizacionais.

Em resumo, o modelo de gestão é um grande modelo de controle, pois nele são definidas as

diretrizes de como os gestores vão ser avaliados e os princípios de como a empresa vai ser

administrada. (Beuren, 1998)

Com base nos objetivos organizacionais, tendo em vista os princípios que norteiam

a administração pública, pode-se definir o modelo de decisão. Seu objetivo é auxiliar os

gestores a alcançarem a otimização do resultado tanto das áreas quanto da organização

como um todo.  Ou seja, as decisões das áreas devem visar a maximização do resultado

global da organização. Figueiredo e C. Caggiano (1997), afirmam que modelo de decisão é

uma definição de como vão ser combinados cursos de ação para que determinado estado da

natureza seja alcançado, é um molde para escolher a alternativa objetivada.

Os gestores necessitam de informações que estejam em congruência com seus

modelos decisórios. Assim, o modelo de informação deve ser estruturado com base na

análise dos modelos de decisão. Quanto a isso Guerreiro (1996) destaca que: O modelo de

decisão deve ser específico para cada natureza de evento e corresponder ao processo

decisório lógico utilizado pelo gestor, o qual norteia a escolha de alternativas.

No entanto, Hendriksen (1977) ressalta que:

Embora seja possível estabelecer os modelos de decisão com base na
percepção de como os usuários efetivamente tomam suas decisões e de
quais informações eles necessitam, esse procedimento pode não conduzir
aos melhores resultados porque os usuários estão limitados pela
informação disponível ou porque podem não estar usando os melhores
modelos de decisão.

Portanto, o desenvolvimento de um sistema de informações que auxilie o gestor a

melhorar suas decisões não depende apenas da identificação dos modelos decisórios dos

gestores e de quais informações necessitam. Muitas vezes, faz-se necessário repensar o

próprio modelo de decisão, além de utilizar informação adicional para determinar a

probabilidade de ocorrência de cada estado da natureza, a fim de reproduzir o problema

da incerteza.  Beuren (1998).

A interação entre os modelos de informação e decisão

As informações disponibilizadas pelo sistema contábil são utilizadas por todas as

áreas da organização, inclusive pela alta administração, visando, basicamente, o

planejamento e controle financeiro e avaliação de desempenho. Os resultados desejados são
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mais prováveis de serem alcançados por meio de informações que de fato auxiliem a

gerência da organização. Logo, é importante que os modelos de informação e decisão

estejam integrados.

Segundo Catelli (1999), a integração dos sistemas de informações ao processo de

gestão determina a eficácia dos mecanismos de autocontrole e “feedback”, os quais

constituem requisitos para que o sistema empresa mantenha-se no rumo dos resultados

desejados.

Essa integração entre os modelos de decisão e informação aparece em todas as

etapas do processo gerencial; ou seja, no planejamento,

7. Conclusão

 Para poder realmente propor um modelo de mensuração da eficiência é necessário

uma nova visão sobre a área pública. Para isto, é preciso não só dar atenção a sua função de

“atender as necessidades da população”, mas ater-se, também, a obtenção de resultados, os

quais possibilitem o seguinte entendimento: a administração pública é uma entidade que

presta serviços e, portanto, precisa apresentar resultado. Normalmente, entende-se por

resultado o lucro sobre o capital investido. Na área pública, o resultado pode ser entendido

como a contribuição da administração pública ao bem-estar da sociedade e, por capital

investido, os tributos recolhidos mais todos os gastos para manter a entidade.

 A proposta desta pesquisa é mensurar o retorno do capital investido pela

administração pública, sendo vital à esta mensuração a definição de padrões de desempenho

para tais entidades.

 Para avaliar o desempenho dessas entidades propõe-se o uso do custo de

oportunidade. Na verdade, está sendo proposta a mensuração do grau de eficiência dos

serviços prestados através de um sistema de controle. O objetivo da aplicação de um

sistema de controle na administração pública é verificar a sua eficiência avaliando a sua

continuidade.  Por exemplo: caso a gestão da administração pública tenha seu desempenho

avaliado como ineficiente por vários períodos, será possível detectar onde ocorreram as

ineficiências, direcionando ações corretivas no intuito de regularizar a situação evitando

uma má gestão, da administração pública, por falta de conhecimento de ineficiências ou

mau  desempenho de alguma área.
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