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RESUMO 

A Gestão pública existe vários pontos que falta monitoramento, deixando a deixar sem controle, 

gerando desvio falta de informação, coletividade, falhas, erros entre perdas de informação. No Brasil 

não existe um modelo padronizado de gestão pública, a partir da década de 60 e 70. Ocorreram uma   

quebra de confiança e desinformação com base de empresas privadas e o centro do setor Público. 

Atualmente as não conformidade ocorre em resposta da gestão do governo para a sociedade, 

comunidade e empresas. O contexto elaborado mostra o poder da responsabilidade e direciona o gestor 

público a monitorar seu fluxo de valor, cadeia de suprimentos, indicadores, auditoria e gestão de 

resultado e eficiência. A metodologia das ferramentas gera resultados com eficiência para posicionar a 

gestão pública e administrativa em seu gerenciamento técnico e decisões assertivas. A metodologia 

realiza o mapeamento de todos os processos, atividades e prestação de serviço da gestão da gestão 

pública medindo seus impactos, efetividades. O artigo tem como base os (3E) E1- Eficiência medir 

custos, E2 – Eficácia medir Resultados, E3 – Efetividade medir impactos. Na gestão pública, medir 

seus indicadores gerenciais, são prioridades em seus processos de distribuição de verbas e recursos. 

Com foco em resultado e medição de projetos de redução de custo deve ser considerado a qualidade e 

padrões de orçamento focando em gastos reduzidos com fator ponderado. Devido ao avanço das 

tecnologias, marketing digital e mídia digital o governo público deve estar preparado para proceder 

com as devolutivas sobre ações demandadas da sociedade e seus prazos de execução. O contexto 

conclui sobre confiança, esperança, credibilidade, solidariedade na gestão pública representando os 

eleitores trazendo um estado de conforto para sua vida e seus familiares. As ferramentas lean facilita 

nos processos, com fluxo continuo e seus desenvolvimento na gestão de resultado e seus impactos. 

Palavras-chave:  . Melhoria Continua. Gestão Publica. Gerenciamento de Sistema  

 

ABSTRACT 

There are several points in public management that lack monitoring, leaving it uncontrolled, 

generating deviation, lack of information, collectivity, failures, errors between information losses. In 

Brazil there is no standardized public. management model, from the 60s and 70s. There was a breach 

of trust and misinformation based on private companies and the center of the Public sector.Currently, 

non-compliance occurs in response from government management to society, Community and 

companies.The elaborated context shows the power of responsibility and directs the public manager to 

monitor its value stream, supply chain, Indicators, auditing and management of results and 

efficiency.The methodology of the tools efficiently generates results to position public and 

administrative management in its technical management and assertive decisions.The methodology 

maps all the processes, activities and service provision of public. management, management, 

measuring their impacts and effectiveness.The article is based on (3E) E1- Efficiency measuring costs, 

E2 - Effectiveness measuring Results, E3 - Effectiveness measuring impacts.In public management, 

measuring its management indicators are priorities in its processes for distributing funds and 

resources. With a focus on results and measurement of cost reduction projects, quality and budget 

standards should be considered, focusing on reduced expenses with a weighted factor.Due to the 

advancement of technologies, digital marketing and digital media, the public government must be 

prepared to provide feedback on actions demanded by society and their deadlines for execution.The 

context concludes about trust, hope, credibility, solidarity in public administration representing voters 

mailto:gregoriopintoleite@gmail.com
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8331FB2573318C54964DF336599A8467
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bringing a state of comfort to their lives and their families.Lean tools facilitate processes, with 

continuous flow and their development in the management of results and their impacts. 

Keywords: Continuous Improvement. Public administration. System Management 

 

ABSTRACTO 

Hay varios puntos en la gestión pública que carecen de seguimiento, dejándolo incontrolado, 

generando desvíos, falta de información, colectividad, fallas, errores entre pérdidas de información. En 

Brasil no existe un modelo estandarizado de gestión pública, de los años 60 y 70. Hubo un abuso de 

confianza y desinformación con base en las empresas privadas y el centro del sector público. 

Actualmente, el incumplimiento ocurre como respuesta de la gestión gubernamental a la sociedad, 

comunidad y empresas. El contexto elaborado muestra el poder de la responsabilidad y dirige al 

gerente público a monitorear su flujo de valor, cadena de suministro, indicadores, auditoría y gestión 

de resultados y eficiencia. La metodología de las herramientas genera resultados de manera eficiente 

para posicionar la gestión pública y administrativa en su gestión técnica y decisiones asertivas. La 

metodología mapea todos los procesos, actividades y prestación de servicios de la gestión de la gestión 

pública, midiendo sus impactos y efectividad. El artículo se basa en (3E) E1- Costos de medición de 

eficiencia, E2 - Resultados de medición de efectividad, E3 - Impactos de medición de efectividad. En 

la gestión pública, la medición de sus indicadores de gestión son prioridades en sus procesos de 

distribución de fondos y recursos. Con un enfoque en resultados y medición de proyectos de reducción 

de costos, se deben considerar estándares de calidad y presupuesto, enfocándose en la reducción de 

gastos con un factor ponderado. Debido al avance de las tecnologías, el marketing digital y los medios 

digitales, el gobierno público debe estar preparado para proceder con la retroalimentación sobre las 

acciones que demanda la sociedad y sus plazos de ejecución. El contexto concluye sobre la confianza, 

la esperanza, la credibilidad, la solidaridad en la administración pública que representa a los votantes 

trayendo un estado de comodidad a sus vidas y sus familias. Las herramientas lean facilitan los 

procesos, con flujo continuo y su desarrollo en la gestión de resultados y sus impactos. 

Palabras clave: Mejora continua. Gestión pública. Gestión del sistema 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa é elaborada através de coleta de dados, realizado a tratativas das 

informações, através do conceito lean utilizando as ferramentas de qualidade e consulta de 

matéria de apoio a conteúdo específicos com foco no tema do artigo. Essa pesquisa permite o 

acesso a uma visão ampla em várias ideias de pensamentos e oportunidades de melhorias e 

ganhos com projetos de redução de custos e oportunidade de melhorias em seus processos 

como também reduzir ou eliminar a movimentação de documentos e pessoas em setores. O 

material foi referenciado e as sequência de informações serão organizados em tópicos 

específicos. Aplicar a gestão de qualidade na gestão púbica, tem como foco atuar em melhoria 

do mapeamento de processos, gestão visual e medição dos pilares de Pessoas, Processos e 

Prestação de Serviços. Elaboração de KPI de Indicadores e projetos de melhoria continua com 

metodologia Kaizens.   

A análise que diferencia a gestão pública e a privada referem se aos conceitos básicos 

com a responsabilidade de poder e dever do administrador público ao desempenho de seus 

resultados e suas responsabilidades. A razão do princípio básico da legalidade e do gestor 

público deve ser ligados aos ditames da lei e seu perfil e responsabilidade do gestor público 

mediante a lei o autoriza. Mas o dever de execução de sua investidura. Na gestão de uma 

empresa Privada, o Gestor pode fazer e executar toda as normas que a lei não proíbe. Na 

Gestão Pública está em norma e artigo amarrando o ditame legais da lei denominando o 

princípio da legalidade administrativa. 
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Estrutura Organizacional 

A revisão e o método de gestão administrativa de responder as demandas com seus 

aprimoramentos para uma qualidade em prestação de serviços na demanda principalmente as 

atividades sociais elaborou se na década de 70 visando criar novos padrões  de uma gestão 

governamental focada no desempenho governamental com o aumento da carga de capacidade 

de gestão sobre pilares de informação , fluxo de valor junto a gestão de qualidade , seus 

princípios e fundamentos,  com base em um modelo de gestão pública, sua responsabilidade, 

relacionamentos  e desenvolvimento social. 

A busca por excelência e qualidade na gestão pública tem definições como base valores, 

política, redução de custos. 

Não existe uma base ou um método universal sobre qualidade na gestão pública, mas 

alinhamento sobre formato organizacional e gerencial com modelo tradicional. 

 

Gestão pública na excelência da qualidade e seus pontos críticos 

A Gestão pública sofre muito com sua falta de informatização e modernização, com 

foco no crescimento da economia dos Brasil e a palavra mais usada na política é qualidade e 

excelência principalmente na prestação de serviços e inovação em sua cultura organizacional 

e institucional. 

Existe a divisão da organização em 6 Fatores segue como referência e base ao modelo 

e método de gestão para fluxo de valor, desempenho para resultados. 

Fator 1- Criar projetos de melhorias para tratar problemas de não conformidade, através de 

um time envolvido na estrutura organizacional. 

Fator 2- Qualificar e padronizar através de cultura e procedimentos para não gerar 

descentralização e desalinhamento de informação. 

Fator 3- A complexidade de uma organização tem o input de demanda seja temática ou 

territorial. 

Fator 4- A descentralização é um dos pontos onde a gestão de resultados tem focais point 

responsáveis para a tratativa de problemas em questão. 

Fator 5- O crescimento do empowement é o fator de risco de desintegração e nivelamento ao 

alinhamento das instituições como quadro de gestão do governo (CLAD,2007) 

Fator 6- Fazer cumprir que todas as entidades se envolvam na implementação do modelo de 

gestão (ALBAVERA,2003). 

 

Conceito de Sistema de Gestão de Qualidade    

Nas palavras Shewhart 1939, p.18).  A ideia de um desenvolvimento de processo, 

onde como base existe um desvio com três tentativas sendo como referência uma média e 

defendido como desvio padrão. A gestão de qualidade exige que as operações aproximem a 

um nível seis sigma; seu significado é de, 3,4 defeitos para cada milhão de oportunidades. O 

objetivo é usar a melhoria contínua do processo e refinar os processos até que eles produzam 

resultados estáveis e previsíveis. A gestão de qualidade e sua medição é uma metodologia 

baseada em dados que fornece ferramentas e técnicas para definir e avaliar cada etapa de um 

processo. Ele fornece métodos para melhorar a eficiência em uma estrutura de negócios, 

melhorar a qualidade do processo e aumentar o lucro final. A definição de aleatório em 
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termos de uma operação física é notoriamente sem efeito nas operações matemáticas da teoria 

estatística porque, no que diz respeito a essas operações matemáticas, aleatório é pura e 

simplesmente um termo indefinido. A teoria matemática formal e abstrata tem uma existência 

própria independente e às vezes solitária. Mas quando um termo matemático indefinido, como 

aleatório, recebe um significado operacional definido em termos físicos, ele assume 

significado empírico e prático. Cada teorema matemático envolvendo este conceito 

matematicamente indefinido pode então receber a seguinte forma preditiva: Se você fizer isso 

e aquilo, então isso e aquilo acontecerão. Segundo (SHEWHART; DEMING, 1967). Com a 

Guerra em (1939-1945), a base do controle de qualidade ajudou as empresas e industrias de 

material bélico, governamental e privado a confeccionar e projetar com certificação e 

qualidade medindo eficiência, eficácia e redução de custos. O grande desempenho foi o 

controle com gestão visual de gráficos voltado a estatística. As normas American War 

Standards Z1.1, Z1.2 e Z1.3 (conhecidas como Z-pamphlets), publicadas em 1941 e 1942, 

definem o padrão os procedimentos estatísticos utilizados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Fluxo de valor Institucional e social 

 

O pilar de gestão de resultado tem uma sistêmica relação coma comunicação pelo 

governo estruturando a base com amis credibilidade e transparência para qualificar o controle 

social e institucional. Essa visão é coerente aos modelos de gestão do governo. Para finalizar 

essa visão de política e gerencial é importante que a formulação de objetivos e resultados 

diferem na precisão da informação demanda pensamentos aos grupos sociais com uma gestão 

de qualidade e bem elaborada deve se mapear e entender quem são seus fornecedores de 

serviços, informação e material, quais são suas entradas quem trabalha na entrada de 

informação, quais suas saídas, conhecer seus papeis e responsabilidade. Para atender a 

demanda da sociedade e ao solicitante. O planejamento estratégico é um meio para entregar a 

informação, avaliar a política pública e seus resultados. A gestão de resultados, controle 

social, planejamento estratégico são ferramentas da qualidade tem como base atender a 

eficácia, efetividade e eficiência de satisfação na prestação de serviços seja a sociedade, 

órgãos públicos, empresas e a quem possa ser o solicitante do requerimento ou sugestão da 

oportunidade de melhoria. 

 

Monitoramento social e institucional 

Com base na medição de controle social e institucional a democracia e burocracia 

política tem um perfil de poliarquia de associação, liberdade, a imprensa eleições liberdade de 

manifestação, informação que se apresenta a sociedade (DAHL,2005). 

O acordo de responsabilidade a gestão pública deve garantir a imprensa a liberdade de 

expressão junto a sociedade. A política e a comunicação andam juntas devida a rápida 

comunicação da imprensa na mídia sobre notícias e tomadas de decisões da gestão pública. 

Repercutindo no País e no mundo. A gestão por foco deve permitir que junto ao gestor 

público uma qualidade gerencial das metas e resultados e seus desempenhos e planejamento 

estratégico operacional (ALBAVERA,2003). No modelo de resultado tem uma base 
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organizacional e uma gestão a vista conhecida como gemba Walk, para definir e cobrar as 

responsabilidades e reestruturar serviços e processos. A sociedade deve ser o principal cliente, 

da gestão pública a qual se deve atualizar as ações focado em fazer um bom trabalho com 

eficiência para a sociedade. 

A metodologia deve seguir um procedimento com critérios de padronização, 

organização, liderança, gestão e organização com foco em metas e custo. A relação entre o 

processo e o controle   social e a legitimidade democrática e política na gestão de performance 

nos resultados implementam as possibilidades de execução dos processos no governo e gerar 

grandes resultados, implementam as possibilidades de execução dos processos no governo e 

gerar grandes resultado e efetividade. A política e gestão na comunicação pode ser funcional 

no início meio ou fim de um processo ou informação e integrando a célula estratégica do 

governo e aproximando com o apoio do poder público e a sociedade de forma pedagógica. A 

excelência da qualidade na gestão pública consegue ampliar a capacidade de ação dos 

governos para atender sua missão política e institucional e a democracia junto ao Brasil. Para 

realizar a restruturação de uma companhia estatal exclusivamente tem se a introdução e 

execução do estado (Bresser Pereira ,2006p.10) A gestão da qualidade nos resultados, 

mediante a gestão pública e tomadas de decisão na política junto a qualidade dos serviços. O 

planejamento estratégico e implementação de ferramentas lean e gestão de qualidade deve ser 

a linha governante.      

                                                                   

Figura 1. Fluxo de gestão e processo. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

A Gestão Visual de Pilares  

 

A discussão da qualidade na gestão pública tem como base inicial de primícias política 

gerencial O modelo de Estado. A excelência em qualidade de gestão pública é diretamente 

relacionada com uma escolha do método de gestão a ser definido pelos governos e sua 
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responsabilidade técnica na consideração que resulta junto a sociedade. O modelo refere se a 

métodos a definir e apresentar ferramentas técnicas e eficientes.  

 

Figura 2. Pilares de pessoas, processos e prestação de serviço. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Gestão de Resultado 

Para atuar na modernização e eficácia da gestão pública, visando resultados com 

objetivos determinados é necessário o sistema prevê uma gestão sobre os aliados na gestão e 

período escolhido pelo gestor público. O controle estatístico de eficiência, eficácia e 

efetividade na gestão pública tem apresentado a melhor resposta de seus resultados junto ao 

trabalho já realizado, A gestão governamental requer monitorar e controlar a inovação e 

gestão de qualidade e o controle financeiro e econômico. 

A eficiência mede a redução e desvio de despesas um fator de excelência e qualidade 

na gestão administrativa. O interesse público por política e analise político público passa a ter 

critério financeiro com foco em ações econômicas e eficientes. A eficiência mede os custos de 

um projeto, processo deve ser verificado em todas as etapas os indicadores. A eficácia mede 

os resultados, ele trabalha junto ao plano de ação geral e deles se plano de metas setoriais 

medindo os resultados mais relevantes. A efetividade me o impacto eles trabalham juntos a 

leis federais, normas, projetos e mídias. A capacidade de administrar bem as coisas, 

padronizadas se torna a base de prioridades para um bom gesto público (Penengo,1997, p.80). 
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Figura 3. Medição de resultado 

.  

Fonte: Elaboração do autor. 

Controle Estatístico 

O compare entre política e administração nos modelos de gestão e resultados tem 

mostrado base em capacidade de programas, software para modernizar a gestão, O governo 

eficiente é um gestor equilibrado, técnico se preocupa com a eficiência, cheio de energia para 

vencer as negatividade e equilíbrio das contas públicas, buscar melhores condições de 

executar o trabalho e comprometimento com a sociedade. (Subsecretaria de gestón publica, 

2007). Implementar controle estatístico com gestão visual através de um Programa de 

excelência empresarial com base no 3P Pessoa, Processo, Prestação de serviços; 

Com um programa de medição de controle interno e marketing digital para 

apresentação da prestação de serviços e pesquisa de satisfação das comunidades, empresas e a 

quem possa interessar no setor de serviço público no que tange ao processo atender demanda. 

Nas palavras de Ferreira (2012), o gestor público deve analisar os processos e monitorar em 

parare-lo junto a evolução digital e transformação que é um fato real e preciso para acontecer. 

Para gerenciar entidades, instituições, setores, departamentos e órgãos públicos é necessário 

adaptar a essas mudanças com avanço de tecnologia, segurança da informação em tempo real 

a cada pessoa que possa ter um exclusivo aparelho com internet, obter informações em tempo 

real do mundo afetando diretamente as empresas.  

 

Figura 4. Indicadores de eficiência 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Gestão de Custo  

Na busca de qualidade para a excelência de gestão pública obtém se o perfil de um gestor 

público conhecendo os processos, a prestação de serviços, pilares de pessoas, processos e 

prestação de serviços. Elaboração da pesquisa de satisfação e analise de feedback de mercado 

de prestação de serviços para realizar o controle estatístico de todos os setores se deve coletar 

dados, informações para realizar o fator de eficácia e eficiência.  

O método de organizar a informação e os dados e coleta de dados para os controles estáticos. 

Estratégia: divulgar e controlar o pilar social como página na internet, setores e imprensa; 

Operacional: Organizar a comunicação por setores em temático e territorial.  

Administrativo: Através de medição de indicadores e o fluxo de valor e cadeia de 

suprimentos e projetos de melhoria;  

Gestão pública: Com base em resultados, trabalhos com métodos de organização, Pilar de 

gestão de qualidade: Indicadores; Integração: Transformar informações transversal para a 

sociedade. Para monitorar custo x benefícios x políticos x administração e desenhar através de 

uma análise de desenho e ações governamentais para uma nova gestão pública. 

 

Figura 5.  Mapeamento de processo. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Demanda: Atender a gestão publica 

Pessoas: Implementar um Programa de excelência empresarial, atuar fortemente em 

consultorias, auditorias e treinamentos, qualificação, informatização e recursos para apoiar os 

colaboradores no processo de apoiar a gestão pública para atender a população, comunidade e 

empresas. Elaborar uma matriz de habilidade de cada setores onde os funcionários conhecerão 

seus processos e de seus colegas podendo se qualificar e apoiar em missões, atividade e 

rotinas de seus setores.  

Segundo Deming (1990, p.125): A qualidade é definida por um responsável 

qualificado e entende de critérios que está na posição de avaliador, na visão do colaborador 

sua execução é com qualidade, devido a não conhecer o critério de especificação e tolerância, 

um alto índice de refugo devido à falta de qualidade significa prejuízo ao caixa da empresa.  

Processo: Elaborar um fluxo de negócio com elaboração do plano de governo, elaboração da 

estrutura organizacional, cadeia de suprimentos, secretarias, portal da clínica da qualidade, 

ouvidoria, pacote de investimento e monitoramento da gestão pública. Monitoramento do 3P 

Pessoa, Processo, Prestação de Serviços e Programa de excelência empresarial. Elaborar 

critério de excelência empresarial, criando centro de excelência e treinamento e implantar um 
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portal de gestão de qualidade. Elaborar Gestão visual para medição e controle estatístico 

Assertivo.  

Pilar Pessoas: Indicador: Elaborar um Dashboards de curva de aprendizado de cada setor e 

cada colaborador treinados e qualificados junto ao programa de excelência. Elaborar um 

Dashboards de matriz de habilidade de cada setor e cada colaborador treinados e qualificados 

junto ao programa de excelência. Elaborar um MFA analise de feedback – Pesquisa de 

satisfação interna dos funcionários e medir a satisfação e necessidade. Elaborar um processo 

de padronização de controle de atividades, rotinas dos setores e habilidade.  

Pilar Processo: Indicador: Elaborar um mapeamento de processo com base na sigla SIPOC – 

Fornecedor x Entrada x Processo x Saída x Cliente: Coletar informação de quem o fornecedor 

interno e externo, coletar informações de suas entradas de serviços, coletar informações de 

seus processos e verificar o lead time, coletar informações da saída de entrega da prestação de 

serviço interno e externo, coletar informações de quem são seus clientes no processo  e 

elaborar uma pesquisa de satisfação da entrega do serviço de cada setor. Elaborar um VSM 

Mapeamento de Fluxo de valor e medir o lead time: Mapear todos os fluxos de valor e medir 

o lead time de execução. Ponto Critico: Medir os pontos críticos e impacto causa e efeito. 

Padronização: elaborar planilha de padronização em todos os setores com medição em 

processo. Pilar Prestação de Serviços: Indicador: Elaborar um portal Andom com a sigla 

QCPC Clínica da qualidade para receber reclamações e monitorar a não conformidade. 

Elaborar uma pesquisa de satisfação para medir os serviços prestado nos setores junto aos 

clientes; monitorar os indicadores da prestação de serviço de todos os setores quanto a prazo, 

qualidade e entrega. Elaborar uma ouvidoria para mapear as reclamações e devolutivas. PA – 

Plano de ação Anual para execução e planejamento estratégico, elaborar junto a gestão um 

plano anual de governo para traçar metas mensais, trimestrais, semestrais.  PMS – Plano de 

Metas Setoriais 

Elaborar conforme o PA os planos de metas setoriais e gerenciais para cumprimento de cada 

uma delas conforme mapeado.  Aplicação de Ferramentas de qualidade, Torre de controle: 

Medir KPI de indicadores de gastos, Projeto Kaizens Melhoria, redução de custos, melhoria 

no processo, medir redução de tempo no processo dos setores públicos e mapear a eficiência e 

ganhos. 
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Figura 6. Projeto de A3- Causa Raiz. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Identidade: Mapear os setores e mapear cada identidade e padronizar.5S senso de 

desperdício, controlar através de seus indicadores por setor.  

Nivelamento de informação: Criar e elaborar cultura d reunião administrativa de 

nivelamento de informação referente ao programa de excelência empresarial. Resultado na 

medição da gestão visual.   

Eficiência em Custo: Monitorar a eficiência dos pilares:  Pessoa, Processo e Prestação de 

serviços monitorar os indicadores com foco em desperdício e Perdas.   

Eficácia em Resultado: Monitorar o plano de metas setoriais, estipulado de PA.   

Efetividade em Impacto: Monitorar o desenvolvimento e a execução da prestação de serviço 

Informatização: 

Os pilares da segurança da informação, são base estratégica e critério da proteção de 

dados da companhia. Os 5 principais são confidencialidade; Integridade; Disponibilidade; 

autencidade; Irretratabilidade. Os Principais Pilares da Transformação digital: Transformação 

digital da experiência do cliente, transformação dos processos, modelo de negócio, Mídia 

sociais, computação em nuvem, acesso remoto de mobilidade, big data, internet. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo de gestão segundo os conceitos técnicos e seus objetivos segundo a 

metodologia de gestão de qualidade de ponta deve ser o sistema puxado, por seus resultados e 

eficiência. Seu método desde o início é a entrada, processo, saída e finalização de 

informações com resposta a sociedade para qualificar sua capacidade e potencial controle do 

governo e modo sistêmico em todas as entidades. A gestão e qualidade é um método 

estratégico para tomada de decisões, modificar informações, padronizar e atuar nas tomadas 
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de decisões assertivas e transparência no funcionamento das instituições públicas. Um sistema 

de gerenciamento com padrões definido identifica as não conformidades, problemas, setores, 

e atua na tomada de decisão e correção dos problemas na organização pública. O Programa de 

excelência empresarial engloba padrão de trabalho, melhoria constante em seus processos, 

ajuda a alinhar os pontos onde estão com falha, gera eficiência em resultados, padroniza as 

linhas de trabalho, informatiza os setores, evolui como pessoa na linha de raciocínio e 

motivação. O modelo de gestão são opções para uma visão sistêmica e estratégica, pois seu 

parâmetro, monitora a administração em papéis e responsabilidades do problema em questão 

na gestão pública.  

A ferramenta de gestão busca produtividade administrativa e um método eficaz e 

eficiente. Uma gestão de qualidade requer sistema de padronização, coleta de informações, 

atualização, ferramenta de trabalho, transparência e eficiência. A gestão de resultado trabalha 

no mapeamento de processo, padronização de ferramentas com metas e pilares, trabalho em 

equipe, funcionamento da administração, fluxo de valor. Portanto o uso de modelo de gestão 

em ferramentas lean focado em resultado, controle estatístico, proporciona elaborar junto as 

organizações metas e responsabilidades com direito, deveres e responsabilidades.Com base 

nessas informações o objetivo é poder assumir um valor na instituição organizacional e fazer 

parte de um processo macro e sub processo comum com estruturação de todos os gestores na 

gestão pública, organizando a cadeia de suprimentos e   agregando responsabilidades e papeis 

já definidos.  

O desdobramento gerencial é um processo sistemático da gestão do conhecimento e 

planejamento estratégico voltado a valores, eixos, programas e retroalimentação continua e 

resultados. No sistema puxado e a gestão de resultado no governo público é um grande 

aprendizado desafios coletivos, e uma grande oportunidade de poder medir a eficiência, 

eficácia e efetividade nas instituições públicas.  
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RESUMO 

A composição desse artigo foi mapeada devido à ausência de armazenamento de informação, perdas 

de dados de informações, falta de padronização de trabalho, falta de matriz de habilidade de 

funcionários públicos e comissionados. A pesquisa foi dividida em macro processo, mapeamento e 

processo de TI para modernizar as informações e aplicar projetos de melhorias continuo. O objetivo é 

fazer a coleta de dados e fazer a junção de informações e realizar a parametrização e unificação de 

dados. Informatizar os processos da gestão púbica, com metodologia enxuta e atuar em melhoria de 

mapeamento dos processos, gestão visual e medição de indicadores dos pilares de Pessoas, Processos e 

Prestação de Serviços. Aplicar uma metodologia robusta e informatizada onde as ferramentas geram 

responsabilidades ao representante eleito pelo povo a fazerem a funcionar o sistema e gerar uma 

gestão a vista e eficaz de seus processos e atividades proporcionando uma razão de estar representando 

os eleitores gerando visibilidades de seus trabalhos. No município existem dois poderes o executivo e 

o municipal. O que governa o executivo e o que fiscaliza são o legislativo par fiscalizar a finança 

públicas, aprovar leis e julgar o prefeito e até os vereadores. Tanto o poder legislativo e executivo é 

disciplinado pela lei orgânica do município que está subordinada as constituições estadual e federal. O 

poder executivo tem o poder de prestar os serviços públicos coo saúde, educação, limpeza pública e 

etc. O poder legislativo legisla e vota a leis e a normas de funcionamento do município e fiscaliza o 

cumprimento dessas leis. Com a informatização de todo o sistema com metodologia enxuta e a gestão 

de qualidade viabiliza o processo e facilita a gestão visual dos fluxos continuo e seus desenvolvimento 

na gestão de resultado e seus impactos. O atendimento ao público e a ferramenta de trabalho tornar as 

atividades mais eficientes, eficácia e com ganho em efetividade. 

Palavras- Chave: Informatização. Melhoria Contínua. Gerenciamento Publica. Gerenciamento de 

Sistema da qualidade e Poder legislativo e Executivo. 

 

 

 

ABSTRACT 

The research was divided into macro process, mapping and IT process to modernize information and 

apply continuous improvement projects. The objective is to collect data and join information and 

perform parameterization and data unification. Computerize public management processes, with a lean 

methodology and work on improving the mapping of processes, visual management and measurement 

of indicators for the pillars of People, Processes and Service Provision. Apply a robust and 

computerized methodology where the tools generate responsibilities for the representative elected by 

the people to make the system work and generate visible and effective management of its processes 

and activities, providing a reason to be representing voters, generating visibility for their work. There 

are two powers in the municipality, the executive and the municipal. What governs the executive and 

what oversees are the legislature to oversee public finance, pass laws and judge the mayor and even 

councilors. Both the legislative and executive powers are disciplined by the organic law of the 

municipality which is subordinate to the state and federal constitutions. The executive branch has the 

power to provide public services such as health, education, public cleaning and so on. The legislative 

power legislates and votes on the laws and regulations for the functioning of the municipality and 

oversees compliance with these laws. With the computerization of the entire system with a lean 

methodology and quality management, it makes the process feasible and facilitates the visual 

mailto:gregoriopintoleite@gmail.com
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8331FB2573318C54964DF336599A8467


 

 

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203 
20 

management of continuous flows and their development in the management of results and their 

impacts. The service to the public and the work tool make activities more efficient, effective and with 

gains in effectiveness. The composition of this article was mapped due to the lack of information 

storage, loss of information data, lack of standardization of work, lack of skill matrix of civil servants 

and commissioned employees. 

Keywords: Informatization. Continuous Improvement. Public Management. Quality System 

Management and Legislative and Executive Power. 

ABSTRACTO 

La composición de este artículo fue mapeada debido a la falta de almacenamiento de información, 

pérdida de datos de información, falta de estandarización del trabajo, falta de matriz de habilidades de 

los funcionarios y empleados comisionados. 

La investigación se dividió en macro proceso, mapeo y proceso de TI para modernizar la información 

y aplicar proyectos de mejora continua. El objetivo es recopilar datos y unir información y realizar la 

parametrización y unificación de datos. Informatizar los procesos de gestión pública, con una 

metodología lean y trabajar en la mejora del mapeo de procesos, gestión visual y medición de 

indicadores para los pilares de Personas, Procesos y Prestación de Servicios. Aplicar una metodología 

robusta e informatizada donde las herramientas generan responsabilidades para el representante electo 

por las personas para hacer funcionar el sistema y generar una gestión visible y efectiva de sus 

procesos y actividades, brindando una razón para estar representando a los votantes, generando 

visibilidad para su trabajo. Hay dos poderes en el municipio, el ejecutivo y el municipal. Lo que 

gobierna al ejecutivo y lo que supervisa es la legislatura para supervisar las finanzas públicas, aprobar 

leyes y juzgar al alcalde e incluso a los concejales. Tanto el poder legislativo como el ejecutivo están 

regidos por la ley orgánica del municipio que está subordinada a las constituciones estatal y federal. El 

poder ejecutivo tiene el poder de brindar servicios públicos como salud, educación, limpieza pública, 

etc. El poder legislativo legisla y vota las leyes y reglamentos para el funcionamiento del municipio y 

supervisa el cumplimiento de estas leyes. Con la informatización de todo el sistema con una 

metodología lean y gestión de la calidad, viabiliza el proceso y facilita la gestión visual de los flujos 

continuos y su desarrollo en la gestión de resultados y sus impactos. 

El servicio al público y la herramienta de trabajo hacen que las actividades sean más eficientes, 

efectivas y con ganancias en efectividad. 

Palabras clave: Informatización. Mejora continua. Gestión pública. Sistema de Gestión de Calidad y 

Poder Legislativo y Ejecutivo. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A gestão pública municipal é a referência para transmitir a prestação de serviço ao 

público e posicionar seus resultados ao público, com demonstrativo de gastos públicos, 

demonstrando resultados de uso dos recursos e monitorando seus indicadores de desempenho 

a sociedade e a quem possa interessar. Existe informações, leis, base onde podemos elaborar 

células e processos para implementar uma demanda de atendimento enxuto junto a TI e 

informatizar as áreas junto com seus bancos de dados na gestão pública municipal, com 

ganhos em todos os setores e secretarias. Com avanço das informações sobre política e suas 

principais responsabilidades no veículo de comunicação que é a internet torna se mais rápido 

a comunicação e informação. Evidenciar os problemas com ferramentas mais utilizadas onde 

cada ser humano tem a possibilidade de adquirir um celular, IFHONE, ANDROID E 

TABLET, gerando impacto na mídia a responsabilidades do autor dos fatos. 

Existe uma oportunidade de analise onde deve se analisar o foco real e o verdadeiro 

problema. A sociedade seria o conjunto de cada indivíduo que elege os partidos político, que 
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por sua investidura representando a sociedade como sociedade civil. Parametrizando a lei da 

constituição federal ART.37. A constituição e soberania nacional popular constituem nos 

princípios dos estados democráticos, na base das leis e ordem e deus princípios do estado de 

direito. Nas palavras de Mello (1993, p.49). “A fomentação jurídica de um perfil de 

responsabilidades e propósitos de tratar e exercer o poder em concreto”.  

Nas palavras de Di Petro (1997, p.61). “O princípio reside na visão e ordem 

administrativa fomentada pela administração pública para decorrer a lei” 

 

O macro processo Legislativo 

São elaborados em 6 pilares de processo: 

a) Emenda da constituição b) Leis complementares c) Leis Ordinárias d) Leis delegadas 

e) Medidas Provisórias f) Decretos Legislativos e) Resoluções. 

 

Legislativo 

O princípio rege alguns objetivos institucionais diz artigo inaugural. Artigo 1 A república 

federativa do Brasil formada união individual dos estados e municípios e do distrito federal. 

Constitui o estado democrático do direito e tem como fundamento: 

Soberania b) Cidadania c) Dignidade da pessoa humana d) Os valores sociais do trabalho e) 

Pluralismo Político. 

O poder emana do povo que exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos 

termos dessa constituição. 

Artigo 14: A soberania popular será exercida pelo sufrago universal e pelo voto do povo 

direto e secreto, com valor igual para todos: 

Plebiscito b) Referendo c) Iniciativa Popular  

Na democracia a constituição é a fonte do poder legislativo e poder e sociedade civil (Povo). 

O povo tem sua autonomia em denunciar e fiscalizar as obras de seus representantes ou 

políticos e denunciar as irregularidades. 

 

Poderes da Republica 

Existe 03 poderes Legislativo, executivo e judiciário predominam poderes da União 

Figura 1- Fluxo de hierarquia. 

 

 
 

 

 

Pontos Positivos  

a) Avanço nas melhorias de execução nas atividades do legislativo e apoio jurídico; 

b) Mapeamento dos controles internos input; 

c) Aumento de vereadores com mais instrução; 
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d) Aumento na participação das mulheres na política; 

e) Transparência da conta pública. 

 

Oportunidades de Melhorias 

a) Debate obre CPI somente com aprovação do Plenário; 

b) Cargos, Funções e salários defasados; 

c) Falta de planejamento a longo prazo; 

d) Falta de fiscalização sobre execução; 

e) Pouca Formação de blocos partidários; 

f) Falta de definição sobre avaliação popular e a importância da câmara e vereadores. 

 

Situação Politica 

As crises são uma oportunidade para analisar as origens em uma causa e efeito e buscar ações 

para solucionar as demandas. O desemprego gera terrível impacto de miséria na sociedade, 

centro familiar. Os sindicatos reivindicam direitos trabalhista e impactando diretamente nas 

decisões administrativa das organizações. 

O executivo demandado como federativo, faz minimizar o impacto do desemprego. 

O Governo federal, estadual e municipal deve se unir força ´para tratar essa demanda junto a 

investidores com resposta rápida na redução de imposto e geração de empresa. 

Com a pandemia e andamento e negociações para a compra de vacinas, nossos governantes 

tem uma outra missão acelerar a economia e reduzir o impacto da covid 19. 

 

Atribuição da Câmara Municipal 

Todas instituições Global, com base no avanço das tecnologias e hábitos sociais, sofre uma 

queda em sua venda e receita forçando a desenvolver novos negócios, produtos e serviços. 

As câmaras municipais junto ao legislativo sofreram um enorme impacto da imagem e 

pressão da mídia, sobre a função dos vereadores, surgem reclamações que os vereadores 

trabalham uma vez por semana, em dia de sessão que vereadores nada fazem. 

Com a mídia e forte aliados na era digital acredito que será de extrema importância os 

vereadores apresentarem seus trabalhos se quiserem uma reeleição impactando diretamente na 

sua carreira política.  

 

Legisladora  

Elaborar projetos de leis é uma das principais expectativas dos eleitores na cadeira e 

investidura do cargo de vereadores. 

Existe uma gama de base legais onde o legislador e vereador precisa avaliar e fazer sua 

verificação e dar seu parecer de favorável ou desfavorável. 

Suas atribuições devem se atentar as funções na câmara como: 

a) Plano Diretor – Leis Complementares; 

b) Planejamento Estratégico; 

c) Estatuto Servidor Municipal; 

d) Lei Concessão; 

e) Estrutura Administrativa do executivo; 

f) Leis ordinária Geral; 
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g) Competência do Município; 

h) Discussão e Votação; 

i) Promulgação e Publicação. 

 

Fiscalizadora 

Deixando a desejar em muitos municípios a finalidade de fiscalizar as comissões e 

requerimentos e elaboração de projetos como também fiscalizar as contas do executivo. 

A fiscalização do executivo e suas fundações além das formas previstas em lei, pode elaborar 

denúncias ao tribunal de contas, pedindo esclarecimentos de dúvidas sobre o município deve 

ser fiscalizado permanente sobre os esclarecimentos e balancetes que o prefeito colocar no 

portal ou enviar para o poder legislativo.  

 

Comissão 

A câmara municipal juntos aos vereadores eleitos pelo povo, por vontade própria nas urnas 

delega, a responsabilidade de vereadores de fiscalizar. 

Essa oportunidade é gerada para que possa fiscalizar as contas públicas e anuais do poder 

executivo e possíveis infrações política caso ocorra. 

Decreto de lei 201/67 como também os próprios vereadores e a falta de decoro. 

Na avaliação a análise de julgamento da prestação de contas aprecia o parecer prévio que o 

TCE emite parecer e pode ser contrariado em 2/3 dos membros. 

Um ponto de atenção deve ser tomado os vereadores no que tange o julgamento do prefeito a 

julgamento político. 

A independência dos poderes não entra no detalhe e qual motivo da sua cassação com respeito 

ao princípio da independência dos poderes. 

Esse tipo de assunto em sua decretação requer o máximo de lisura e independência para evitar 

grave injustiça. 

 

Assessoramento 

 A câmara municipal quando realiza reivindicações e cobram providencias do prefeito e 

exercem, também uma função de assessoramento. 

 Os vereadores ao realizarem individualmente sua fiscalização demandada do povo 

indiretamente estão fazendo assessoramento ao executivo o qual ele poderá corrigir as não 

conformidades na administração ou tomar uma providência contra secretários e servidores. 

 

Administrativa e Administradora  

O poder da câmara é exercer a função administrativa e demandar ao funcionamento de seu 

estabelecimento para atender a população e interesse interno individualmente com todo poder. 

A câmara tem o papel de representante do povo e ter o poder de influenciar e decidir quais 

obras, projetos ou programa são importantes e prioritários par o município. 

O Plano plurianual –PPA é um plano de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e 

metas. 

A ser seguido pelo governo federal, estadual e municipal. 

Com objetivo para alterar as diretrizes, metas e planos de negócios considerado seu objetivo 

de trabalho. 
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As leis orçamentarias de iniciativa exclusiva do prefeito uma vez aprovada, não permitindo 

igual iniciativa dos vereadores para fazer qualquer mudança sob sua pena de nulidade formal 

e flagrante ilegalidade. 

 

Expectativa da Sociedade 

A sociedade tem uma expectativa sobre o legislativo na câmara municipal que realizem a 

legislação com sociedade, organização com metodologia eficiente e eficaz. Em favor do bem 

estar social e geral da população. A constituição do artigo 37 da constituição federal é muito 

importante a decisão de escolha do eleitor a seus candidatos. Pois serão responsáveis para 

elaborar a constituição do Estado. em uma estrutura de negócios, melhorar a qualidade do 

processo e aumentar o lucro final. A definição de aleatório em termos de uma operação física 

é notoriamente sem efeito nas operações matemáticas da teoria estatística porque, no que diz 

respeito a essas operações matemáticas, aleatório é pura e simplesmente um termo indefinido. 

A teoria matemática formal e abstrata tem uma existência própria independente e às vezes 

solitária. Mas quando um termo matemático indefinido, como aleatório, recebe um 

significado operacional definido em termos físicos, ele assume significado empírico e prático. 

Segundo (SHEWHART; DEMING, 1967).” Com a Guerra em (1939-1945). Cada teorema 

matemático envolvendo este conceito matematicamente indefinido pode então receber a 

seguinte forma preditiva: Se você fizer isso e aquilo, então isso e aquilo acontecerão” 

 

Modelo de Conceito de Informatização (gestão enxuta) é uma cultura organizacional 

baseada na filosofia, valores e métodos de gestão, que visa “contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade e do planeta por meio da fabricação e fornecimento 

de produtos e serviços inovadores e de alta qualidade”. Lean resulta em um aumento 

significativo na eficiência da produção e na qualidade do produto 

Ferramentas lean serão aplicadas PFMEA para melhoria de processo, VMS mapeamento de 

fluxo de valor para implementar pilares e processo, PDCA planejamento de execução e 

controle na implantação, SIPOC metodologia para entender os pontos críticos e quem são os 

fornecedores, os processos e a entrega da prestação de serviços e torre de controle para 

monitorar os indicadores métrico e controle estatístico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Fluxo de processo da Câmara Municipal 

A gestão de resultados, controle social, planejamento estratégico são ferramentas da 

qualidade tem como base atender a eficácia, efetividade e eficiência de satisfação na prestação 

de serviços seja a sociedade, órgãos públicos, empresas e a quem possa ser o solicitante do 

requerimento ou sugestão da oportunidade de melhoria. 

A Câmara Municipal como demanda a lei designa a constituição federal também 

chamada de câmara de vereadores ou de poder legislativo. 

 

Figura 2- Fluxo do processo 
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Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Time de Fiscalização 

A Câmara Municipal tem o cuidado de monitorar e acompanhar os atos da 

administração indireta, seja de uma fundação municipal ou de uma autarquia. 

Com base na medição de controle social e institucional a democracia e burocracia política tem 

um perfil de poliarquia de associação, liberdade, a imprensa eleições liberdade de 

manifestação, informação que se apresenta a sociedade (DAHL,2005). 

O acordo de responsabilidade a gestão pública deve garantir a imprensa a liberdade de 

expressão junto a sociedade. 

A política e a comunicação andam juntas devida a rápida comunicação da imprensa na mídia 

sobre notícias e tomadas de decisões da gestão pública. Repercutindo no País e no mundo. A 

gestão por foco deve permitir que junto ao gestor público uma qualidade gerencial das metas 

e resultados e seus desempenhos e planejamento estratégico operacional 

(ALBAVERA,2003). 

No modelo de resultado tem uma base organizacional e uma gestão a vista conhecida 

como gemba Walk, para definir e cobrar as responsabilidades e reestruturar serviços e 

processos. A sociedade deve ser o principal cliente, da gestão pública a qual se deve atualizar 

as ações focado em fazer um bom trabalho com eficiência para a sociedade. A metodologia 

deve seguir um procedimento com critérios de padronização, organização, liderança, gestão e 

organização com foco em metas e custo.  

A excelência da qualidade na gestão pública consegue ampliar a capacidade de ação 

dos governos para atender sua missão política e institucional e a democracia junto ao Brasil. 
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Para realizar a restruturação de uma companhia estatal exclusivamente tem se a introdução e 

execução do estado (Bresser Pereira ,2006p.10) 

A gestão da qualidade nos resultados, mediante a gestão pública e tomadas de decisão 

na política junto a qualidade dos serviços. O planejamento estratégico e implementação de 

ferramentas lean e gestão de qualidade deve ser a linha governante. 

 

Time Administrativa  

A câmara Municipal exerce a função administrativa como composição da mesa, constituição 

das comissões e estrutura organizacional de seus funcionários  

A Gestão de Pilares a discussão da qualidade na gestão pública tem como base inicial de 

primícias política gerencial O modelo de Estado. A excelência em qualidade de gestão pública 

é diretamente relacionada com uma escolha do método de gestão a ser definido pelos 

governos e sua responsabilidade técnica na consideração que resulta junto a sociedade. 

 

Time Judiciárias  

A câmara municipal processa e julga o prefeito e os próprios vereadores por infrações 

política e administrativa a pena importa a decretação da perda de mandato do executivo ou 

legislativo eleito pelo povo. 

Informatizar o processo elimina os desvios e a implementação do sistema de Compliance 

dentro das leis evitando infrações política e penalizando também a parte envolvida Controle 

Estatístico. O compare entre política e administração nos modelos de gestão e resultados tem 

mostrado base em capacidade de programas, software para modernizar a gestão, O governo 

eficiente é um gestor equilibrado, técnico se preocupa com a eficiência, cheio de energia para 

vencer as negatividade e equilíbrio das contas públicas, buscar melhores condições de 

executar o trabalho e comprometimento com a sociedade. (Subsecretaria de gestón publica, 

2007).Nas palavras de Ferreira (2012), “O gestor público deve analisar os processos e 

monitorar em parare-lo junto a evolução digital e transformação que é um fato real e preciso 

para acontecer. Para gerenciar entidades, instituições, setores, departamentos e órgãos 

públicos é necessário adaptar a essas mudanças com avanço de tecnologia, segurança da 

informação em tempo real a cada pessoa que possa ter um exclusivo aparelho com internet, 

obter informações em tempo real do mundo afetando diretamente as empresas”. 

 

Time Assessoramento 

A câmara exerce função de assessoramento ao apresentar indicações ao prefeito medida de 

interesse da comunidade como construção de escolas, abertura de nova estradas, 

pavimentação de ruas, limpeza pública, melhoria na educação assistência à saúde. 

Departamentos dentro da Câmara Municipal 

Com base nas informações da secretaria que irá dar apoio ao legislativo como segue 

modelo em anexo é possível implementar melhorias e acessibilidade aos envolvidos  

 

Figura 3- Estrutura do Poder de Fiscalização 
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Fonte: Elaboração do autor. 

 

Identidade: 

Implementar um portal com sistêmica lean enxuto, aplicar processo de melhorias e elaborar 

cultura e reuniões administrativas de nivelamento de informações referente ao programa de 

excelência em gestão de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

A Câmara Municipal que tem como base o poder legislativo e o prefeito têm como 

base o Poder executivo os mesmos tem uma grande dificuldade na sua comunicação devido a 

falta de informatização e controle estático de suas ações gerando conflitos pessoais. Após a 

eleição os vereadores eleitos não tem um padrão de trabalho para executar e com essa falha no 

sistema devido o padrão de informatização ou falta de direção de trabalho com seu perfil de 

investidura não acabam fazendo um bom trabalho. 

Se gerarmos indicadores de todas as câmaras municipais do Brasil, vamos identificar 

que muitos vereadores trabalham e muito nem se quer fizeram um requerimento. Existe muito 

desvio e falha nas atividades dos cargos políticos. 

O modelo de gestão segundo os conceitos técnicos e seus objetivos segundo a 

metodologia lean deve ser o sistema puxado, por seus resultados e eficiência. O método desde 

o início em entrada, processo, saída e finalização de informações com resposta a sociedade 

para qualificar sua capacidade e potencial controle do governo e modo sistêmico em todas as 

entidades. O Brasil sofre um momento muito onde a corrupção predomina sobre o poder, 

devido essa  predominância de poder os políticos, do poder federal, estadual e municipal 

antecessores não se preocuparam em informatizar a gestão pública, enviar verbas para esse 

fins,  Devido a sociedade estar ligada na mídia entendeu a necessidade de acompanhar cada 

político. As mudanças estão vindo e logo será realidade a implementação de processo para 

informação de cada setor ainda levara alguns anos, mas acontecera. Será necessário implantar 
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ferramentas de apoio A gestão e qualidade é um método estratégico para tomada de decisões, 

modificar informações, padronizar e atuar nas tomadas de decisões assertivas e transparência 

no funcionamento das instituições públicas. Um sistema de gerenciamento com padrões 

definido identifica as não conformidades, problemas, setores, e atua na tomada de decisão e 

correção dos problemas na organização pública. O modelo de gestão são opções para uma 

visão sistêmica e estratégica, pois seu parâmetro, monitora a administração em papéis e 

responsabilidades do problema em questão na gestão pública. A ferramenta de gestão busca 

produtividade administrativa e um método eficaz e eficiente. Uma gestão de qualidade requer 

sistema de padronização, coleta de informações, atualização, ferramenta de trabalho, 

transparência e eficiência. A gestão de resultado trabalha no mapeamento de processo, 

padronização de ferramentas com metas e pilares, trabalho em equipe, funcionamento da 

administração, fluxo de valor. Portanto o uso de modelo de gestão em ferramentas lean focado 

em resultado, controle estatístico, proporciona elaborar junto as organizações metas e 

responsabilidades com direito, deveres e responsabilidades. Com base nessas informações o 

objetivo é poder assumir um valor na instituição organizacional e fazer parte de um processo 

macro e sub processo comum com estruturação de todos os gestores na gestão pública, 

organizando a cadeia de suprimentos e   agregando responsabilidades e papeis já definidos.  

O desdobramento gerencial é um processo sistemático da gestão do conhecimento e 

planejamento estratégico voltado a valores, eixos, programas e retroalimentação continua e 

resultados. No sistema puxado e a gestão de resultado no governo público é um grande 

aprendizado desafios coletivos, e uma grande oportunidade de poder medir a eficiência, 

eficácia e efetividade nas instituições públicas. 

Segundo Deming (1990, p.125) “Tudo o que não pode ser medido, não pode ser controlado”. 
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RESUMO 

Educação Publica. 

Foi elaborado um estudo de Modelo da educação nas escolas, com base em cultura e mudanças de 

comportamento em cada bairro e cultura familiar na comunidade escolar. A medição de qualidade e 

metodologia de ensino na área educacional com expectativas e atendimento ao público foi medido 

através de um modelo e parâmetro modelo apresentado foi a elaboração de um estudo de base 

qualitativa, com a informação de uma escola pública e gestores responsáveis pela comunidade. Os 

indicadores de pesquisa (MFA) analise de feedback de mercado realizou a medição e base foi 

contemplado através dos pontos críticos e as oportunidades de melhorias em projetos de melhorias e 

melhoria continua. Com uma melhor estrutura e processo para atender os alunos para matricula de 

seus filhos melhorar o ambiente de ensino dentro de suas salas, informatizar e realizar o poder de 

atender com abordagem em comportamento dentro da escola e sala de aula. Cria rum modelo de 

disciplina, autoridade, hierarquia, respeito e ética e acima de tudo atuar na base da educação e 

princípios e aprimoramento e desenvolvimento do aluno respeito, amor ao seu professor. A ciência é 

uma das poucas realidades que podem ser legadas às gerações seguintes. Os homens de cada período 

histórico assimilam os resultados científicos das gerações anteriores, desenvolvendo e ampliando 

alguns aspectos novos. A cultura organizacional baseada na filosofia, valores e métodos de gestão, que 

visa “contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do planeta por meio da fabricação 

e fornecimento de produtos e serviços inovadores e de alta qualidade, onde resulta em um aumento 

significativo na eficiência da produção e na qualidade do produto. 

Palavras-chave:   Melhoria Continua. Comunidade. Sociedade. Educação Pública 

 

ABSTRACT 

Public education - A study of the Model of Education in Schools was carried out, based on culture and 

behavioral changes in each neighborhood and family culture in the school community. The 

measurement of quality and teaching methodology in the educational area with expectations and 

service to the public was measured through a model and model parameter presented was the 

preparation of a qualitative base study, with information from a public school and managers 

responsible for the community. The survey indicators (MFA) analysis of market feedback performed 

the measurement and the basis was contemplated through the critical points and opportunities for 

improvement in improvement projects and continuous improvement. With a better structure and 

process to assist students to enroll their children, improve the teaching environment within their 

classrooms, computerize and realize the power to assist with a behavioral approach within the school 

and classroom. Create a model of discipline, authority, hierarchy, respect and ethics and above all act 

on the basis of education and principles and improvement and development of the student respect, love 

for your teacher. Science is one of the few realities that can be bequeathed to subsequent generations. 

Men from each historical period assimilate the scientific results of previous generations, developing 

and extending some new aspects. The organizational culture based on philosophy, values and 

management methods, which aims to "contribute to the sustainable development of society and the 

planet through the manufacture and supply of innovative and high-quality products and services, 

which results in a significant increase in efficiency production and product quality. 

Keywords:  Contínuos Improvement. Community. Society. Public education 
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ABSTRACTO 

Educacion publica. Se realizó un estudio del Modelo de Educación en las Escuelas, basado en la 

cultura y cambios de comportamiento en cada barrio y cultura familiar en la comunidad escolar. La 

medición de la calidad y metodología de la enseñanza en el área educativa con expectativas y servicio 

al público se midió a través de un modelo y el parámetro del modelo presentado fue la elaboración de 

un estudio de base cualitativa, con información de una escuela pública y gestores responsables de la 

comunidad. El análisis de los indicadores de la encuesta (MFA) de la retroalimentación del mercado 

realizó la medición y se contempló la base a través de los puntos críticos y las oportunidades de 

mejora en los proyectos de mejora y mejora continua. Con una mejor estructura y proceso para ayudar 

a los estudiantes a inscribir a sus hijos, mejorar el entorno de enseñanza dentro de sus aulas, 

informatizar y darse cuenta del poder de ayudar con un enfoque conductual dentro de la escuela y el 

aula. Crear un modelo de disciplina, autoridad, jerarquía, respeto y ética y sobre todo actuar sobre la 

base de la educación y los principios y la mejora y desarrollo del respeto del alumno, el amor por su 

maestro. La ciencia es una de las pocas realidades que se puede legar a las generaciones posteriores. 

Los hombres de cada período histórico asimilan los resultados científicos de las generaciones 

anteriores, desarrollando y ampliando algunos aspectos nuevos. La cultura organizacional basada en la 

filosofía, valores y métodos de gestión, que tiene como objetivo "contribuir al desarrollo sostenible de 

la sociedad y el planeta a través de la fabricación y suministro de productos y servicios innovadores y 

de alta calidad, que se traduce en un aumento significativo de la eficiencia producción y calidad del 

producto. 

Palabras clave: Mejora continua. Comunidad. Sociedad. Educacion publica 

 

INTRODUÇÃO 

 

Modelo de Ensino 

O Grande desempenho foi o controle com gestão visual de gráficos voltado a 

estatística. No modelo atual de educação, não acompanha a evolução das tecnologias e o 

avanço das profissões e qualificação dos professores, diretores e funcionários. A política e o 

marketing dos governos na educação ensinar são preciso verificar a eficácia, efetividade e 

eficiência e identificar que somente ensinar não dá conta de resolver a principal questão que 

muitos professores e substitutos, especificamente da área pública que se motivar e tem a 

vontade de aprender pois muito se espelham em crime organizado principalmente os jovens 

próximos a fazendo e os que fazem uso de entorpecente uma realidade no Brasil. Outros 

jovens passam por problemas familiares, outros não tem uma base familiar para se apoiar. 

Essas são as atualidades de muito jovens das comunidades e criança da rede pública, assim 

uma margem pequena de jovens e alunos conseguem chegar até o final do colégio formado. 

 

Medição 

Muitas redes de comunicação, política, governo se fala em melhorar a qualidade da 

educação pública no Brasil, estado e municípios. Com base no (IDEB) O i9ndice de 

desenvolvimento da educação básica referente ao ano 2007 foi verificado principalmente pela 

mídia que no estado do Paraná e o Brasil cresceram em desempenho. Portanto o resultado 

baseado em indicadores como desempenho na prova brasil (aprendizagem). Taxa de evasão e 

repetência da taxa escolar O entendimento de qualidade difere de forma básica desde o início 

até sua ampliação em amplitude. As ferramentas e gestão da qualidade na educação é algo a 

ser buscado com persistência é o indicador eleito pelo IDEB. O macro contexto da sociedade 
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contemporânea capitalista de uma economia internacionalizada, que exige das escolas as 

demandas com critérios exigidos para formação de alunos e qualificaçã0o para testes 

específicos de todos os assuntos. Aplicar e resolver testes com modelo critico, com novas 

normas de competências e princípios. A sociedade e comunidade espera que seus filhos 

através dos estudos tenham mais sorte na vida do que eles próprios tiveram. 

 

A Sociedade de um modo Geral  

Espera junto aos órgão competentes poder realizar o cadastro de seus filhos nas 

escolas municipais. A visão do professor é ´poder contar com almejada qualidade vindo dos 

familiares e seus Pais. Para se envolver com seus filhos e junto a família apoiar seus filhos em 

seus desenvolvimentos pessoais e poder ter melhorias em suas condições de trabalho. 

Empresas, comercio e indústria buscam alcançar jovens, adultos e pessoas com alguns 

problemas conhecidos como (PCD) significa expressão pessoa com deficiência, da qual faz 

referência às pessoas com deficiência que podem ser de natureza física, auditiva, visual, 

intelectual e também deficiências múltiplas. As empresas buscam alcançar jovens para 

possíveis cadastro de pessoas também qualificada e treinadas.A ideia é buscar pessoas com 

base em saber escrever, ler , saiba raciocínio logico, cálculo de matemática com capacidade 

para atuar e desenvolver bem suas funções e atividades com perfil da vaga desejado de 

emprego e processo de estagio ou menor aprendiz.A expectativa e desejo de consumo dos 

professores da rede publica com base ao governo e a sociedade e suas comunidades é reduzir 

o número excessivo de alunos nas turmas dentro da sala de aula. Com necessidade de um 

apoio dentro da estrutura da escola de profissionais como psicólogo, pedagogo para atuar 

junto aos que tem dificuldade de aprendizado. Quanto aos alunos por falta de disciplina ser 

tomado ação imediata junto ao órgão competente. Deixando assim fluir as aulas na sala de 

aula. No aprendizado o professor devera fluir as aulas e ensinar a busca de uma qualidade dos 

alunos com uma performance em seus desenvolvimentos individuais. 

Figura 1- Estrutura de escolas brasileiras (Rede estadual Paulista) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A Parametrização na Gestão da Educação 

 

Com relação as questões escolares, principalmente aqueles referentes a representações 

de escolas de cada segmento. Nas palavras (PARO 2001, p. 72). “Fala da participação da 

comunidade na gestão de escola pública encontra sem número de obstáculos para se 

concretizarem razão pela qual um dos requisitos básicos e preliminares para aqueles  que 

se disponha que seja provável e estar convencido da relevância e da necessidade dessa 

participação de modo a não desistir Diante das primeiras dificuldades”. 

O processo do governo na política envolvendo segmentos da comunidade e sociedade civil 

organizada do entorno da escola com objetivos de garantir formas de compreender a 

instituição encontra grande obstáculos e desafios particulares, tomada de decisões no âmbito 

escolar, fazendo a gestão e execução da política. Escolar materializada na forma de pensar e 

agir de acordo com as pretensões de seus dirigentes. Segundo Vygotsky (1989). “Qualquer 

situação de aprendizagem q eu aluno se depara na escola tem sempre um aprendizado 

prévio. 

A atribuição dos órgãos colegiados como conselho tutelar, conselho escolar, conselho 

de classe, associação de Pais, mestre e funcionários”. A PMFS, grêmios estudantes exercem 

em muitas escolas, papeis fundamentais e legitimo.Exercer de fato o compartilhamento na 

tomada de decisões. Um ponto crítico em qualidade educacional está ligado a conversão e 

mudança de cultura dos alunos para se reeducar e ter o foco de aprender. Segundo Costa 

(2002) Toda linha de pesquisa produz uma realidade, não podemos reter a verdade em 

contexto e objetivos, mas que se tornem as produções da lógica da diversidade de aspecto de 

existência humana. A base de medição de uma avaliação escolar, cabe observar um ponto 

crítico, no sentido de avaliar as ações educativas desde o princípio das causas que interferem 

no processo educativo.  

Nas palavras de Vasconcellos, 1995, p.43) “A análise de medição e medição e 

avaliação é um método em que um processo abrange a existência humana, que implica na 

visão crítica sobre a pratica. No sentido de captar seus avanços suas resistências, suas 

dificuldades e possibilitar um plano de tomada de decisões sobre o que fazer para superar 

obstáculos”. Portanto ao se planejar os conteúdos curriculares. É importante basear os 

critérios de avaliação e que estes busquem o fundamental que os estudantes devem aprender e 

quais serão as especificações deverão derivar.  

Nas palavras de Vygotsky (1989) “Qualquer situação de aprendizagem que o 

estudante se depara na escola tem sempre um aprendizado prévio”.  

 

Metodologia da Educação Municipal 

O ponto crítico na área educacional observada pelo Vygotsky é mostrar que o domínio 

das operações básica de uma ciência servida de base para os processos internos e complexos 

dos pensamentos dos jovens. Existe relação dinâmica e bem complexa da parte de vista entre 

os processos de Desenvolvimento e aprendizagem que não podem se juntadas por uma 

família. Existe o alto índice de retenção e evasão escolar nas quintas série do ginásio no 
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Ensino fundamental. Cada ciência abordada na escola tem sua própria relação especifica com 

o caminho do desenvolvimento de cada estudante e por isso é fundamental o professor 

pesquisar a visão do desenvolvimento global. 

 

Ponto de vista a discussões  

Com as informações baseadas em uma estrutura pública e uma privada ao longo de 

alguns anos que a falta de qualidade educacional brasileira revele que além de ensinar, a 

escola preocupa se formar mentes que possa fazer a diferença e gerar resultado em nossa 

sociedade. A base de início de uma gestão visual da qualidade ocorre no aprendizado do 

conhecimento e o desenvolvimento humano ao aluno e caracterizar um profissional de ensino 

a ser respeitado pela sua postura e conduta e qualidade de trabalho. Estra demanda está ligada 

a desafios que a escola como uma organização complexa. As parcerias colegiadas, com base 

em compartilhar informações e propostas para a realidade e sem dúvidas uma primeira 

mudança a serem conquistada. O domínio da língua portuguesa é predominante e oportuniza o 

acesso ao saber elaborar com domínio da leitura e entendimento e apropriação da escrita. A 

internalização de valores e as regras básicas de convivência social a partir da construção do 

desenvolvimento que possuem estudantes, em seus grupos com base nas dificuldades de 

aprendizagem. A qualidade na educação está ligada diretamente ao plano de governo dos 

gestores dos municípios, políticos, profissionais. Valorização e reconhecimento da sociedade 

perante seus sustentos denominando salários mais justos, formação continuada. A base da 

estrutura dos alunos é professores, sociedade e educação. 

Figura 2- Modelo de igualdade diferente de equidade. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na atualidade referente a educação pública no Brasil o que tange ao governo federal, 

estadual, municipal voltado ao modelo de educação, existem muitas oportunidades de 

melhorias e necessidades de desenvolver os educadores, professores, através de projetos de 

pesquisa e estudo científico. A comunidade e sociedade enxerga a escola pública como neutra 

toda ação elaborada existe um projeto de e plano de ação em execução em seu processo 

continuo. Reflexão- ação seu fluxo de valor A# projeto de pedagógico deve ter priorização 

com aspecto importante com sentido livre e atuando em seus critérios, pré moldado e 

rotineiros e mapear os processos e verificando a eficácia, efetividade e eficiência. E seus 

resultados através do controle de medição o problema da falta de comportamento, falta de 

disciplina no ambiente escolar, onde a desmotivação se torna grande no meio dos professores, 

funcionários, colegas e estudantes é intolerável. A escola não pode omitir é necessário fazer 

valer as leis do município e respeitar a Constituição Brasileira.  

Fazer valer os direitos de educação junto as autoridades públicas e valores já 

estabelecidos em leis. Com base na família quando se muda a cultura, muda a sociedade que 

também passou por mudanças históricas. A escola precisou ter uma gestão forte capaz de 

cumprir seus direitos e papeis e transformar a sociedade que vive. A família, comunidade e 

sociedade caminham juntas’ para bem estar de todos. Sem uma gestão administrativa 

organizada com metodologia não poderá ter bons resultados.  

O Modelo de ensino no Brasil aplicado nos dia de hoje não tem conseguido ser 

referência no padrão básico da educação na aprendizagem, como questão a escrita, leitura e 

comportamento dos alunos junto a seus professores na sala de aula. Os estudantes ao finalizer 

o Ensino primario, médio não consegue realizar uma boa leitura, escrita legivel sem erros, 

muito fazer uma redação a dificuldade é grande sem contar a ausência de um professor 

pedagógico para apoiar alunos deficientes. O estudante está chegando ao fim de seu curso na 

educação básica com deficiência seria nessa area. As universidades particulares abriram mão 

de realizar vestibular para captar alunos e o mais prejudicado nessa história é o professor que 

faz interface com a faculdade e o aluno recebendo informações as quais muitas das vezes está 

longe da linha de raciocínio para aproveitamento de suas aulas presenciais. A diferença está 

nas privadas onde somente passa aqueles que tem interesse em se desenvolver e alunos que 

estudaram em escola particulares.  

O Brasil é um pais que tem tudo para crescer na educação, tecnologia e pesquisa, mas 

prescisa haver mudança nos pilares de gestão e modelo de Ensino. 
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RESUMO 

O Artigo foi elaborado para entender o surgimento da ciência politica e o surgimento do senado e suas 

bibliografias. O surgimento da política na Grécia antiga, regra de funcionamento e de organização das 

cidades gregas, falando da democracia ateniense. Observando os lados políticos e partidários entre 

esquerda e direita e os princípios mais revolucionários, acompanhar suas designações de politica e 

assembleia francesas entre 1789 a 1799.A função e oportunidade de um cientista politico é ao mesmo 

tempo a teoria e a pratica da política que se ocupa desencadeando o sistema. Seu desenvolvimento é 

voltado a politica da racionalidade da ciência politica voltada aos 3 tipos de política que são: 1- 

Destrutiva, 2- Redistributiva, 3- Regulatória. Os modelos utilizados em todo mundo sempre será 

esquerda, direita e centrão. Foram mapeadas informações de órgãos governamentais, representantes 

políticos que rege a partidos políticos afim de atenderem suas promessas politicas e afim atender 

também interesse de seus partidos políticos. Os modelos de politica em todos os países sempre serão 

definidos por interesse de liderar, e ocupar cargos a atender os partidos para fim de estratégia de seus 

representantes. 

Palavras-chave:  Ciencia Politica, Sociais, Tipo de politica. 

 

ABSTRACT 

The article was designed to understand the emergence of political science and the emergence of the 

senate and its bibliographies. The emergence of politics in ancient Greece, the rule of operation and 

organization of Greek cities, speaking of Athenian democracy. Observing the political and partisan 

sides between left and right and the most revolutionary principles, follow their designations of French 

politics and assembly between 1789 and 1799. The function and opportunity of a political scientist is 

at the same time the theory and practice of politics occupies triggering the system. Its development is 

aimed at the politics of the rationality of political science aimed at 3 types of policy which are: 1- 

Destructive, 2- Redistributive, 3- Regulatory. The models used around the world will always be left, 

right and center. Information from government bodies, political representatives who govern political 

parties in order to fulfill their political promises and in order to meet the interests of their political 

parties were mapped. Policy models in all countries will always be defined by the interest of leading, 

and occupying positions serving the parties for the purpose of strategizing their representatives. 
Keywords: Political Science, Social, Type of policy 

ABSTRACTO 

El artículo fue diseñado para comprender el surgimiento de la ciencia política y el surgimiento del 

senado y sus bibliografías. El surgimiento de la política en la antigua Grecia, gobierno de 

funcionamiento y organización de las ciudades griegas, habla de la democracia ateniense. Observando 

los lados políticos y partidistas entre la izquierda y la derecha y los principios más revolucionarios, 

siguen sus designaciones de la política y asamblea francesa entre 1789 y 1799. La función y 

oportunidad de un politólogo es al mismo tiempo la teoría y la práctica de la política ocupa el 

desencadenamiento el sistema. Su desarrollo está orientado a la política de racionalidad de la ciencia 

política, orientada a 3 tipos de políticas, las cuales son: 1- Destructiva, 2- Redistributiva, 3- 

Regulatoria. Los modelos utilizados en todo el mundo siempre serán a la izquierda, a la derecha y al 

centro. Se mapeó información de organismos gubernamentales, representantes políticos que gobiernan 
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partidos políticos con el fin de cumplir con sus promesas políticas y con el fin de satisfacer los 

intereses de sus partidos políticos. Los modelos de política en todos los países siempre estarán 

definidos por el interés de liderar y ocupar puestos al servicio de los partidos con el propósito de 

diseñar estrategias para sus representantes. 

Palabras clave: Ciencia Política, Social, Tipo de política. 

 

INTRODUÇÃO 

O Surgimento da política surgiu na Grécia Antiga quando se percebeu a necessidade 

de criação de regra de funcionamento e de organizações das cidades grega Polis. O primeiro 

registro desse tipo de organização política aconteceu na cidade de Atenas e este sistema ficou 

conhecido Democracia Ateniense. A ciência Política é uma área de atuação onde é sempre 

criticada e levada a varias opiniões. Isso ocorre devido a palavra política, vinda da crítica da 

população a fomentar uma discussão que não se leva a lugar algum. A presença da ciência 

politica presente em seu aspecto dia a dia na sociedade, buscando sempre atualizar 

informações na área com uma visão diferente com base em conhecimento e informação.  

O termo ciência política foi elaborado por Hebert Baxter Adam, professor de história 

da universidade Johns Hopkins em 1880. A ciência politica é uma teoria e pratica das 

politicas e descrições e analise dos sistemas políticos e do comportamento político. A ciência 

é uma matéria de ciências que trabalha com estudo de sistema do governo, analise 

comportamentais políticos, e que se ocupa nas atividades políticas como um todo. De maneira 

podemos expressar no geral que o profissional que ocupar e se identificar com a área de 

ciência politica de verá atuar nas bases de teoria, e a pratica da politica e que se ocupa do 

desenvolvimento do sistema. Político e governamentais, as estruturas políticas as 

organizações ao processo político. A política atua na governança dos estados e das relações de 

poder e também uma carta de negociação para compartilhar interesses.  

O conceito da politica tem a origem do grego POLITIKÓS, uma derivação de POLIS 

que significa Cidade e TIkÒS que refere ao bem comum. O significado da política está em 

geral, relacionado com aquilo que se refere ao espaço publico e ao bem dos cidadãos, essa 

administração de Monarquia e Republica, são o sistema politico tradicionais. O termo também 

pode ser utilizado como referencia a um conjunto de regras ou normas de um determinado 

grupo ou forma relacionamento entre pessoas a atingir o objeto comum. Um pesquisador e 

cientista político tem condições de atuar em órgãos público de diferentes esferas municipais, 

estaduais, e federais, e encontra espaço nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. O 

campo de atuação se estende a partidos políticos, sindicatos, instituto de pesquisa, bancos e 

indústria. Na ciência política se baseia nas informações das organizações, sistema e processo 

político. E a realizar analises acerca da política brasileira, assim como estado em geral.  

A politica é voltada para todas as pessoas, mas existe a gama daqueles que se 

identificam com esse pilar e essa estrutura, em acompanhar o dia á dia da política no Brasil e 

no Mundo e ter um talento em leituras e informações da internet. Partidários:  A posição da 

esquerda e direita na política são duas ideologias políticas diferentes. De forma geral, 

podemos dizer que a esquerda tem princípios mais revolucionários e a direita principio 

conservadores. O termo direita e esquerda surgiram com designação políticas na assembleia 

francesa do século XVIII. Durante o segundo Período da revolução Francesa1789-1799. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Modelos no tipo de política em recursos  

 

Racionalidade Distributiva: O ponto positivo da organização legislativo estão interessado 

em explicar porque o representante do povo presumindo racionais conseguem agregar suas 

racionalidades individuais e divergentes ao nível coletivo.  

O modelo distributivo onde os políticos chegam na legislatura com variedades de 

proposito tendo como principal a busca pela reeleição. A partir desta visão especifica, a teoria 

se origina chamado princípio da conexão eleitoral e derivam demais elementos constituídos 

da teoria. O modelo distributivo os legisladores tem objetivo principal em comum a reeleição 

no próximo pleito eleitoral. Onde estas são incitadas a compartilhar de suas autoridades 

legislativa. No modelo de tipo distributivo, qualquer legislador é orientado pelo problema da 

execução de suas plataformas particularistas. Dentro de um ambiente altamente competitivo. 

Ao extremo cada legislador representa a porção. O modelo distributivo apoia na divisão de 

trabalho, a qual assenta sobre a ideia de um jogo de decentralizado e fracionados e domínios 

políticos. O sistema de comissões legislativa é para os distributivos, a expressão formal deste 

tipo de arranjo político. Ele é o mecanismo capaz de acomodar heterogeneidade de 

preferências que chegam ao congresso e pode criar as oportunidades de ganhos e trocas entre 

legisladores, reduzindo maiores custos de transações e institucionalizando regras. Em outras 

palavras na política dentro de suas jurisdições os autores como SHEP e Weingast (1987) e 

Weingast e Marshall (1988). “Tem priorizado suas analises e poderes de Gate Kecping 

autoridade. Segundo os direitos distributivos consideram os direitos alocados dentro da 

legislatura são gratuitamente exercidas. 

Isso ignora que os custos envolvidos na transação e execução destes direitos 

representam por si uma variável a política de distribuição nessa perspectiva’’. Ocorre uma 

perspectiva ocorre em um contexto. Nas palavras de Weingast e Marchal (1988) ‘’Existe 

modelo de ganho e troca entre os problemas de dividendo e limite e cooperações.’’Esse 

modelo existe o ganho de troca das organizações. O legislativo existe um problema dos 

dividendos e o limite da cooperação entre os atores sobre o modelo de tipo de supply Side o 

mecanismo alternativos, comissões, criação e difusão de informação legislativa bem como o 

impacto dos poderes institucionais dos líderes partidários e do presidente do congresso sobre 

a formação das preferencias legislativas, e sobre a produção de políticas públicas. Nesse 

modelo que estudo vindouro devem cogitar as possibilidades de integração teórica entre as 

tradições de modo que possamos suprir as lacunas dos modelos originais. Sobretudo em se 

tratando de transposição deste modelo analítica para o estudo de legislatura brasileira. 

 

Modelo Redistributiva 

É uma palavra que deriva do verbo redistribuir (RET) significa tomar a distribuir algo 

exemplo do uso da palavra redistributiva. 

Quando se fala em função da redistributiva na legislação educacional LDB quer dizer que o 

órgão especificando exerce o plano direito de distribuir as verbas a serem aplicadas na 

educação de forma equitativa. Conforme a necessidade das escolas públicas.  
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Modelo Regulatório 

Os principais elementos deveriam ser levados em conta na reforma regulatória do estado 

segundo os argumentos e evidencias aqui comentados. Regulação é parte da reforma do 

estado, portanto de ver realizada a luz dos processos de desregulação, privatização e 

regulação. Em muitos casos é recomendável que a restruturação e a desertificação procedem a 

reforma regulatória ou coincidam com ela. Um outro conjunto de critérios que diferencia a 

velha da nova regulação é formado por questões processuais que definem o grau de acesso 

das partes ao regulador e o grau de transparência das decisões. Assim os principais critérios 

processuais que regulam a regulação e assegura a estabilidade de regra, transparência das 

decisões. A reforma obrigatória também requer privatização das regulações e reguladora de 

mercado. No caso dos EUA a liberalização não era tão necessária porque se tratava de uma 

das mais senão a mais aberta e liberais e econômica do mundo.  

 

Figura 1- Quadro de classificação de teorias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No ponto de vista de artigo sobre ciência política, podemos verificador que o 

cofundador da ciência política, assembleias, senado surgiram na Grécia antiga e França.Os 

modelos de politicas são iguais em todos os países os modelos são praticamente os mesmos 

baseando nos tipos de politica distributiva, redistributiva e Regulatória. Identificamos também 

que a politica existe os partidos de esquerda, lutando pelos ideais dos trabalhadores, direitos 

sociais, e direita buscando interesses aos empresários e melhorias aos seus próprios interesses. 

A cultura do Brasil após a ditadura militar tem por conhecimento e base percorrida por uma 

grande história política, onde fica acamada suas histórias de corrupção devido a falha de 

informação e informatização nos dividendos e rastreamento das verbas. Com o avanço lento 

da tecnologia e mídia digital junto ao órgão publico revelou se os pontos onde havia 

corrupção assim gerando polemica em todo o País.  

O Brasil precisa avançar muito em sua cultura, focando principalmente em reduzir e 

eliminar a corrupção do governo. O Brasil sofreu um gasto enorme somente para pagar os 

cargos dos políticos e atender suas necessidades assim afetando diretamente no caixa do 

Brasil. A administração política precisa de muita mudança e melhorias e Sistema de 

compliance. O Brasil tem despertado interesse ao povo brasileiro em conhecer a política e a 

máquina pública, graças as ferramentas de informação como face book, Instagram, LinkedIn 

entre outros aplicativos. Devagar nasce interesse do povo brasileiro e acordar o gigante. Brasil 

acima de tudo, abaixo somente de Deus. Palavras de ordem e progresso. 

O Brasil caminha com uma politica de agressões entre partido e busca de uma nova 

eleição e um novo rumo. O governo brasileiro tem um benchmarking para se copiar, olhando 

o método de idéia junto ao pais da inglaterra onde ocorreu que a ministra Margareth Thatcher 

entregou para a base da sociedade como senso de donos controlando estatais, de forma justa 

assim puverizando as ações e  no caso do Brasil a Petrobras onde vem sofrendo preços 

abusivos da gasolina em todo o país. Na inglaterra os ingleses compram ações. E além de 

serem sócios do governo, ainda recebem premios do governo federal, que consegue deter as 

ações por 03 a 04 anos de aquisição. As ações subiam de acordo com o mercado e ainda 

podiam ser tratados na bolsa de valor. 
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RESUMO 

O trabalho de pesquisa tem a finalidade  de apresentar o planejamento estratégico no mercado das 

indústrias de micro média empresa existe um grande número de não conformidade que é tradado no 

pilar de gestão de qualidade, um fator importante é a preocupação de um mercado competitivo e a 

metodologia de ferramentas da qualidade para uma gestão mais apurada em redução de custo e 

sobrevivência no mercado para exercer uma competitividade mais justa.Com avanço das tecnologias, 

internet, vendas em plataformas é necessário ter a mente voltada para mudanças como informatização 

de processo, robô, exportação, gestão de qualidade, certificação em ISO 9001/2015 auditoria e 

qualificação de funcionários. O mercado se inova a todo momento é necessário medir, controlar a todo 

momento. Atuar em melhoria do mapeamento de processos, gestão visual e medição dos pilares de 

Pessoas, Processos e Prestação de Serviços. Elaboração de KPI de Indicadores e projetos de melhoria 

continua com metodologia Kaizen é muito importante para uma empresa seja pública ou privada. A 

gestão de qualidade junto ao planejamento estratégico como base em gestão visual, organização nas 

informações, tomadas de decisões assertivas e reduzir tempo, melhorar processo, reduzir custos, 

melhorar a alta performance é uma metodologia de gestão de qualidade. 

Palavras-chave:  Gestão de qualidade. Planejamento estratégico.  

 

ABSTRACT 

In the strategic planning in the market of micro-medium companies, there is a large number of non-

compliance that is dealt with in the quality management pillar, an important factor is the concern for a 

competitive market and the methodology of quality tools for a more accurate management in cost 

reduction and appear in the market to apply a fairer restriction. With the advancement of technologies, 

internet, sales on platforms, it is necessary to have a mind focused on changes such as process 

computerization, robots, exports, quality management, ISO 9001/2015 certification, auditing and 

employee qualification. The market innovates at all times, it is necessary to measure, control at all 

times. Acting in improving the mapping of processes, visual management and evaluation of the pillars 

of People, Processes and Service Provision. Elaboration of KPI Indicators and continuous 

improvement projects with Kaizen methodology is very important for a company, whether public or 

private. Quality management together with strategic planning based on visual management, 

information organization, assertive decision decisions and reduce time, improve process, reduce costs, 

improve high performance is a quality management methodology. 

Keywords: Quality management. Strategic planning.  

 
ABSTRACTO 

El trabajo de investigación tiene el propósito de presentar la planificación estratégica en el mercado de 

las industrias de la micro-mediana empresa. Existe una gran cantidad de no conformidades que se 

abordan en el pilar de gestión de la calidad, un factor importante es la preocupación por un mercado 

competitivo y la metodología de herramientas de calidad para una gestión más precisa en la reducción 

de costos y la supervivencia en el mercado para ejercer una competitividad más justa. Con el avance 

de las tecnologías, internet, ventas en plataformas, es necesario tener una mente enfocada en cambios 

como la informatización de procesos , robots, exportaciones, gestión de calidad, certificación ISO 

mailto:gregoriopintoleite@gmail.com
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8331FB2573318C54964DF336599A8467
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9001/2015, auditoría y calificación de empleados. El mercado innova en todo momento, es necesario 

medir y controlar en todo momento. Actuar en la mejora del mapeo de procesos, gestión visual y 

medición de los pilares de Personas, Procesos y Prestación de Servicios. La elaboración de indicadores 

KPI y proyectos de mejora continua con metodología Kaizen es muy importante para una empresa, ya 

sea pública o privada. La gestión de la calidad junto con la planificación estratégica basada en la 

gestión visual, la organización de la información, la toma de decisiones asertiva y la reducción de 

tiempos, la mejora de procesos, la reducción de costes, la mejora del alto rendimiento es una 

metodología de gestión de la calidad. 

Palabras clave: Gestión de la calidad. Planificación estratégica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas palavras de slack (2004). Existe uma equiparação na concretização de bens, 

consumo e serviços nos processos de gestão e qualidade, transformando a organização mais 

competividade e uma marca mais Forte. Os governantes buscam centralizar e apoiar os 

pequenos empreendedores através de abertura de credito, fi8naciamentos e incentivos. Com a 

junção global de informação via internet a todo momento, junto a economia e avanço de 

tecnologias faz com que todas empresas lute por competitividade, modernidade e qualidade 

assegurando a sobrevivência e crescimento. O conceito de Lean manufacturing ou Manufatura 

Enxuta. O princípio básico desta filosofia é combinar novas técnicas gerenciais com máquinas 

cada vez mais sofisticadas para produzir mais com menos recursos e menos mão de obra. O 

sistema enxuto, surgiu da necessidade das empresas japonesas do setor automobilístico como 

a Toyota Motor Company, criaram metodologias diferentes no processo produtivo de layout 

de veículos mais rápido e eficaz que os concorrentes.com base no brainstorm surgiu uma nova 

metodologia produtiva, conhecido como Sistema de Produção Enxuto ou Sistema Toyota   

 

Conceitos de ferramentas estratégica para elaborar um planejamento. 

DMAIC: O método DMAIC é usado principalmente para melhorar os processos de negócios 

existentes. As letras representam: 

 D Definir o problema e os objetivos do projeto 

 M Medir em detalhe os vários aspectos do processo atual 

 A Análise para, entre outras coisas, encontrar os defeitos de raiz em um processo 

 I Implementar o processo 

 C Controle como o processo é feito no futuro 

Cinco porquês/ Ishikawa 

Este é um método que usa perguntas (normalmente cinco) para chegar à problema. O método 

é simples: simplesmente declare o problema final (o carro não deu partida, eu estava atrasado 

para o trabalho novamente hoje) e, em seguida, faça a pergunta “por quê”, analisando o 

problema em sua causa raiz. Nestes dois casos, pode ser: porque não fiz a manutenção 

adequada do carro e porque preciso sair de casa mais cedo para chegar a tempo ao trabalho. 

 

 

http://www.sixsigmadaily.com/six-sigma-fundamentals-dmaic/
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Árvore CTQ 

O diagrama da Árvore Crítica para a Qualidade (CTQ) divide os componentes de um processo 

que produz os recursos necessários em seu produto e serviço se você deseja ter clientes 

satisfeitos. 

Análise de causa raiz 

Muito parecido com os Cinco Porquês, este é um processo pelo qual uma empresa tenta 

identificar a causa raiz de um defeito e, em seguida, corrigi-lo, em vez de simplesmente 

corrigir os “sintomas” superficiais. Todas as ferramentas e metodologias Six Sigma atendem a 

um propósito: agilizar os processos de negócios para produzir os melhores produtos e serviços 

possíveis com o menor número de defeitos. Sua adoção por corporações em todo o mundo é 

um indicador de seu notável sucesso no ambiente de negócios atual. 

 

VSM- Mapeamento de Fluxo de Valor                                                                                       

É a sigla para Value Stream Mapping ou Mapeamento do Fluxo de Valor. Basicamente, trata-se de um 

método de fluxograma para ilustrar, analisar e melhorar os passos necessários para entregar um 

produto ou serviço. Fundamental na metodologia enxuta (ou Lean, que vamos conhecer melhor 

adiante), o VSM é a ferramenta empregada na análise do fluxo das etapas e informações do processo, 

desde o início da criação até a entrega ao cliente. Tal como ocorre com outros tipos de fluxogramas, o 

Mapeamento do Fluxo de Valor utiliza um sistema de símbolos próprios para representar as atividades 

de trabalho e os fluxos específicos de informação. O VSM é especialmente útil para encontrar e 

eliminar os desperdícios, sendo que os itens são mapeados de acordo com a respectiva agregação de 

valor ao cliente — nesse caso, tudo o que não adiciona melhorias é descartado. O VSM engloba uma 

visão geral dos recursos próprios da companhia, desde o estado de matérias-primas até a entrega do 

produto ao cliente. Ele ajuda a manter esse foco nos consumidores finais, já que um exemplo típico de 

um processo de VSM é estimar um estado atual para a empresa e, em seguida, modelar um futuro após 

o mapeamento. Assim, esses procedimentos determinarão, por exemplo, o quanto dos esforços 

empregados será transformado em repasse ao preço final do produto. Caso esse valor seja excessivo, é 

possível utilizar o VSM para identificar maneiras de utilizar melhor as matérias-primas e transformar o 

processo em uma quantia final mais acessível aos clientes. Trata-se de uma ferramenta especialmente 

útil para realizar o mapeamento do fluxo de material e das informações associadas, além de monitorar 

e estimar o tempo de execução de cada tarefa (o lead time). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sixsigmadaily.com/critical-to-quality-ctq-tree-definition-example/
http://www.sixsigmadaily.com/six-sigma-guides-lockheed-martin-sustainability-goals/
https://blog.delogic.com.br/como-fazer-analise-swot-da-empresa/
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Figura 1 – Organograma de processo Anual 

 

 

Kaizen: é a metodologia que tem como função identificar problemas, assim como buscar a 

sua solução. O kaízen é uma das práticas de melhoria contínua, onde é instaurado uma 

filosofia dentro da organização para que justamente os funcionários tenham essa visão mais 

crítica sobre os problemas relacionados a sua área de atuação, sendo possível identificar os 

problemas e mapeá-los de uma maneira estratégica a fim de resolvê-los. 

 

As 7 etapas da implementação 

O ciclo de melhoria contínua do Kaizen pode ter sete etapas chaves. Algumas delas ocorrem 

antes da fase de preparação citada acima, enquanto outras são realizadas após a fase do evento 

e do follow-up: 

1. Encontrar problemas, erros ou desperdícios que podem melhorar; 

2. Mapear o processo atual; 

3. Desenvolver uma solução para os problemas previamente definidos, além de 

identificar as causas e propor melhorias; 

4. Preparar e pilotar um evento Kaizen para implementar tais melhorias; 

5. Analisar os novos dados, certificando-se de que os indicadores apontam a real 

melhoria dos problemas foco; 

6. Padronizar os procedimentos que passaram por mudanças e acompanhar suas 

execuções; 

7. Planejar os próximos passos para, assim, retornar ao ciclo de melhoria contínua 

Kaizen. 

 

 

 

https://noticias.universia.pt/educacao/noticia/2020/04/30/1167840/kaizen-filosofia-japonesa-melhoria-continua.html
https://eprconsultoria.com.br/mapeamento-de-processos-entenda/
https://eprconsultoria.com.br/importancia-kpis-organizados/
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Figura 2 – Ciclo de plano de fluxo de kaizen. 

 

 

 

Ferramenta SIPOC 

A sigla SIPOC em inglês é uma ferramenta com fatores importante para o entendimento 

de um processo e execução de projetos de melhoria continua. 

 

-Supplier (Fornecedores) – Mapear os Fornecedores de seus processos; 

-Input (Entrada) - Mapear as informações para elaboração do processo; 

-Process. (Process) – Mapear o que é Processo, atividade e rotina. 

-Output (Saída) Mapear o Trabalho Finalizado; 

-Customer (Cliente) – Mapear quem são os clientes que recebe o serviço ou produto acabado. 

Para obter um ótimo resultado é necessário entender como realmente é o significado da sigla SIPOC, 

para obter uma ótima execução no processo. Para aplicar a melhoria continua é necessário enxergar a 

oportunidade de melhoria e seus desvios. A metodologia SIPOC é uma ferramenta simples e analisar 

processo irá direcionar para o que é importante no trabalho e equipe.  

 

Ferramenta PDCA 

A ferramenta é um ciclo de PDCA está exclusivamente ligado a filosofia que prega o kaizen. O PDCA 

é uma abreviação para 4 palavras, Planejar: Planejar a oportunidade de melhorias antes da aplicação, 

Definir: Planejar a execução daquilo que já está planejado, Controlar: Controlar os erros, desvios que 

surgirem, Analisar: Analisar e solucionar as não conformidades. Devido ciclo de perguntar e analise se 

conhece a ferramenta como PDCA. A qualidade sempre pode ser melhorada, então o PDCA pode ser 

aplicado quantas vezes for necessário. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Implementar controle estatístico com gestão visual através de um Programa de 

excelência empresarial com base no 3P Pessoa, Processo, Prestação de serviços. Com 

abordagem de um programa que tem metodologia e atua com ferramentas de medição de 

controle interno e marketing digital para monitorar a prestação de serviços e realizar pesquisa 

de satisfação das comunidades, empresas e a quem possa interessar no setor de serviço 

público no que tange ao processo atender demanda. 

Nas palavras de Ferreira (2012), “O gestor público deve analisar os processos e 

monitorar em parare-lo junto a evolução digital e transformação que é um fato real e preciso 

para acontecer”. Para gerenciar entidades, instituições, setores, departamentos e órgãos 

públicos é necessário adaptar a essas mudanças com avanço de tecnologia, segurança da 

informação em tempo real a cada pessoa que possa ter um exclusivo aparelho com internet, 

obter informações em tempo real do mundo afetando diretamente as empresas.  

 

Metodologia 

A pesquisa é elaborada através de coleta de dados, manipuladas através de coleta de 

dados, filtrados as informações através do conceito qualitativo, utilizando as ferramentas de 

qualidade e consulta de matéria de apoio a conteúdo específicos com foco no tema do artigo. 

Essa pesquisa permite o acesso a uma visão ampla em várias ideias de pensamentos e 

oportunidades de melhorias e ganhos com projetos de redução de custos e oportunidade de 

melhorias em seus processos como também reduzir ou eliminar a movimentação de 

documentos e pessoas em setores. O material foi referenciado e as sequência de informações 

serão organizados em tópicos específicos. 

 

Elaborar Gestão visual para medição e controle estatístico para tomada de decisão 

assertiva. 

Gestão: KPís 

Elaborar um Dashboards de curva de aprendizado de cada setor e cada colaborador treinados 

e qualificados junto ao programa de excelência, elaborar um Dashboards de matriz de 

habilidade de cada setor e cada colaborador treinados e qualificados junto ao programa de 

excelência, elaborar um MFA analise de feedback – Pesquisa de satisfação interna dos 

funcionários e medir a satisfação e necessidade, elaborar um processo de padronização de 

controle de atividades, rotinas dos setores e habilidade 

 

Fluxo: Metodologia 

Elaborar um mapeamento de processo com base na sigla SIPOC – Fornecedor x Entrada x 

Processo x Saída x Cliente: Coletar informação de quem o fornecedor interno e externo, 

coletar informações de suas entradas de serviços, coletar informações de seus processos e 

verificar o lead time, coletar informações da saída de entrega da prestação de serviço interno e 

externo, coletar informações de quem são seus clientes no processo  e elaborar uma pesquisa 

de satisfação da entrega do serviço de cada setor. Elaborar um VSM Mapeamento de Fluxo de 

valor e medir o lead time: Mapear todos os fluxos de valor e medir o lead time de execução. 
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Ponto Critico: Medir os pontos críticos e impacto causa e efeito. Padronização: elaborar 

planilha de padronização em todos os setores com medição em processo; 

 

Mão de Obra 

Elaborar um portal Andom com a sigla QCPC Clínica da qualidade para receber reclamações 

e monitorar a não conformidade; elaborar uma pesquisa de satisfação para medir os serviços 

prestado nos setores junto aos clientes; monitorar os indicadores da prestação de serviço de 

todos os setores quanto a prazo, qualidade e entrega, elaborar uma ouvidoria para mapear as 

reclamações e devolutivas. 

 

Plano de ação Anual para execução e planejamento estratégico 

Elaborar junto a gestão um plano anual de governo para traçar metas mensais, trimestrais, 

semestrais. 

 

PMS – Plano de Metas Setoriais: Elaborar conforme o PA os planos de metas setoriais e 

gerenciais para cumprimento de cada uma delas conforme mapeado 

Aplicação de Ferramentas de qualidade 

Torre de controle: Medir KPI de indicadores de gastos; Identidade: Mapear os setores e 

mapear cada identidade e padronizar,5S senso de desperdício, controlar através de seus 

indicadores por setor, Nivelamento de informação: Criar e elaborar cultura de reunião 

administrativa de nivelamento de informação referente ao programa de excelência 

empresarial, Resultado na medição da gestão visual,  Eficiência em Custo: Monitorar a 

eficiência dos pilares:  Pessoa, Processo e Prestação de serviços monitorar os indicadores com 

foco em desperdício e Perdas, Eficácia em Resultado: Monitorar o plano de metas setoriais, 

Efetividade em Impacto: Monitorar o desenvolvimento e a execução da prestação de serviço 

 

Informatização: 

Os pilares da segurança da informação, são base estratégica e critério da proteção de dados da 

companhia. Os 5 principais são confidencialidade; Integridade; Disponibilidade; alternidade; 

Irretratabilidade. Os Principais Pilares da Transformação digital: Transformação digital da 

experiência do cliente, transformação dos processos, modelo de negócio, Mídia sociais, 

computação em nuvem, acesso remoto de mobilidade, big data, internet. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão de qualidade é a base de medição dos processos produtivos, educacional e 

qualquer área que necessite de melhorias e redução de não conformidades e melhor 

estruturação. O modelo mais aplicado na gestão de qualidade é o sistema puxado, pois seus 

resultados e eficiência. A metodologia desde os princípios em início, meio e fim.  Ao 

apresentar informações ao cliente com seus resultados. A gestão de qualidade é uma 

metodologia estratégica para tomada de decisão, modificar e alterar as informações, processo 

e informatização e tomada de decisões assertivas. Um sistema de gerenciamento e 

monitoramento com padrões pré definidos identifica as não conformidades problemas e 

setores e atua na tomada de decisão e correção. O Modelo de gestão são opções para uma 
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visão sistema e estratégica, pois seu parâmetro, para indicadores é eficiente. A gestão de 

qualidade é um pilar onde as ferramentas apoiam em suas próprias eficiências através de 

efetividade e eficácia já pré definida para seu desempenho. Sem uma gestão administrativa 

organizada com metodologia não poderá ter bons resultados. Conclusão da pesquisa: Sem 

essas ferramentas de qualidade funcionando nenhuma empresa, seja privada, ou modelo 

governamental , conseguirá atender uma demanda em processo com excelência e motivação 

de seus funcionários, sem a  metodologia organizada onde prova que muitas empresas 

consegue trabalhar para reduzir custos, qualificar mão de obra e ganhar mercado, muitas 

empresas que não tem metodologia de organização de seus processos, não conseguirão 

sobreviver, fatalmente não conseguirão ter um resultado de sobrevivência de sua prestação de 

serviço e perderão mercado. 
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RESUMO 
A controladoria tem como objetivo o estabelecimento de uma base teórica sólida para a montagem e 

manutenção de um sistema de informações confiável para dar suporte à alta direção da empresa 

visando o cumprimento da sua missão e por consequência a sua continuidade. No papel de atuar na 

administração do capital de giro tem a finalidade de avaliar o seu desempenho para garantir a obtenção 

do capital necessário (capital de giro) ,que é um indicador essencial para medir como está a saúde da 

empresa e em que condições ela pode contribuir para o seu crescimento no mercado, para dar 

continuidade as suas operações. 

Palavras-Chave: Empresa.gestão.controladoria. Administração. capital de giro. 

 

ABSTRACT 
Controllership aims to establish a solid theoretical basis for setting up and maintaining a reliable 

information system to support the company's top management in order to fulfill its mission and 

consequently its continuity. In the role of working in the management of working capital, it has the 

purpose of evaluating its performance to guarantee the obtaining of the necessary capital (working 

capital), which is an essential indicator to measure how the company's health is and under what 

conditions it can contribute to its growth in the market, to continue its operations. 

Keywords: Company.management.control. Management. working capital. 

 

ABSTRACTO 

La Contraloría tiene como objetivo establecer una base teórica sólida para el montaje y mantenimiento 

de un sistema de información confiable para apoyar a la alta dirección de la empresa, con el objetivo 

de cumplir con su misión y, en consecuencia, su continuidad. En el rol de trabajar en la gestión del 

capital de trabajo, el propósito es evaluar su desempeño para asegurar que se obtenga el capital 

necesario (capital de trabajo), que es un indicador esencial para medir la salud de la empresa y en qué 

condiciones puede contribuir a su crecimiento en el mercado, para continuar sus operaciones. 

Palabras clave: control.gestión.empresa. Gestión. capital de trabajo. 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo desse trabalho é abordar sobre a atuação da controladoria como instrumento 

de controle na atuação e administração do capital de giro como fator de movimentação de 

todas as operações da empresa. 

Atualmente as empresas que esperam crescer na sua estrutura organizacional e conquistar 

mais “fatias” do mercado têm como objetivo traçado otimizar custos e aumentar os resultados 

positivos. Para o alcance desse objetivo é necessário que a sua saúde financeira ,econômica e 

patrimonial esteja bem ou simplesmente estável 

Um dos pontos onde esta saúde se reflete é no capital de giro , ou seja , o montante de 

que a empresa dispõe para saldar suas obrigações de curto prazo e implementar as ações 

planejadas que foram estabelecidas para o horizonte da empresa. Suas fontes podem ser de 

mailto:pfd_dias@hotmail.com
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capital próprio tais como capital inicial investido pelos sócios , lucros operacionais obtidos 

nas vendas e capital de terceiros que são os empréstimos bancários ,desconto de cheques e 

duplicatas e financiamentos principalmente. 

 Mas não basta apenas isso, é necessário que se tenha uma qualidade na aplicação 

destes recursos onde a controladoria irá através da analise dos dados disponíveis detectar qual 

o rumo  que a empresa está tomando e indicar ( e não decidir ) para a sua administração qual a 

melhor maneira dela aplicar esse recursos ,inclusive evitando desperdícios e fraudes. 

A Empresa 

 Segundo a controladoria a empresa é um sistema composto por subsistemas 

interligados entre si. Ela pode ser entendida como um organismo vivo e complexo formado pó 

órgãos com características diferentes ,mas que trabalham em conjunto para manté – lo em 

funcionamento. Interagindo com o meio em que esta inserida ao seu redor e sofrendo as 

conseqüências desta interação sejam elas positivas ou negativas como pode ser visto na figura 

1. 

Dentre as principais atividades operacionais das empresas estão: 

Comprar,produzir,estocar,vender,pagar e receber.Com suas pecunialidades determi-nadas 

pelo ramo de atuação de cada uma seja industrial,comercial ou prestação de serviços.  

Carlos Alberto Pereira levando em consideração a Teoria dos Sistemas de Von Bertalanffy 

confirma dizendo: 

“Sob o enfoque da teoria dos sistemas a empresa caracteriza-se como um sistema 

aberto e essencialmente dinâmico, isto é, como um conjunto de elementos 

interdependentes que interagem entre si para a consecução de um fim comum, em 

constante inter-relação com seu ambiente”. 

 

 Para a obtenção de uma visão integral da situação econômico financeira da empresa é 

necessário um sistema de informações eficiente e preciso para que os administradores tenham 

uma base sólida para decidir qual a melhor atitude a tomar.  

Também é necessário que os subsistemas da empresa “falem a mesma língua” ou seja tenham 

modelos para os relatórios onde serão apresentadas as informações . 

 Durante muito tempo à contabilidade foi vista como um meio para a apuração de 

impostos, servindo de pouca utilidade para fornecer subsídios para os administradores 

direcionarem as corporações num caminho tranqüilo e por estar muito vinculada aos 

princípios fundamentais. 

 Após muitas criticas em meados dos anos 1980 de autores reconhecidos na área, 

houve até intenções de romper relações com a contabilidade. 

 Porém a controladoria não pode ser desvinculada da contabilidade. Pelo contrario ela 

utiliza os seus dados para gerar relatórios da empresa como um todo ,mas agora sem a 

preocupação de apuração de tributos .Sua visão é para o futuro ,com a construção de cenários 

,projeções ,estabelecimento de metas Para o seu alcance ela utiliza bases teóricas de outras 

ciências como economia ,administração ,estatística e sistema da informação entre outras. 

 Como órgão da empresa ela é responsável pela coleta de dados e pela geração de 

relatórios que devem ser acessíveis para toda a entidade. Nisso a informática tem um papel 

fundamental para dar fluidez e segurança ao processo. 
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Em palestras promovidas pelo Sebrae – Secretária Brasileira de Apoio a Micro e 

Pequenas Empresas são destacadas as principais dificuldades enfrentadas diariamente pelos 

empreendimentos. 

Os elevados encargos financeiros que envolvem os capitais de terceiros que reduzem o 

lucro que é a melhor fonte de reposição e manutenção do capital de giro. Somente será 

vantagem empregar no negocio capitais de terceiros se o retorno deste investimento for maior 

que a soma dos juros e a quantia inicialmente empregada. 

Com a necessidade de maior competitividade devido ao aumento constante da 

concorrêcia,isto tem representado uma barreira para movimentar o giro mais rápido do 

estoque. Por conseqüência isto tem representado valores imobilizados por longos períodos. 

Para evitar esta paralisação dos estoques é necessário que se mantenha um nível 

adequado para a sua reposição .O ideal para a empresa seria trabalhar com o mínimo de 

estoques para atender aos pedidos de seus clientes. 

Os clientes de uma maneira geral estão requerendo cada vez mais prazos maiores para 

saldar seus compromissos com a empresa refletidos em seus hábitos de consumo. 

Os fornecedores por sua vez estão contraindo os prazos para os seus recebimentos com a 

mesma preocupação de manter um capital de giro eficiente para renovar a compra de seus 

insumos .Mas aceitam estender um pouco seus prazos ,desde que sejam remunerados pelos 

encargos financeiros. 

Outro fator importante, mas que não foi mencionado é a elevada carga trabalhista e 

tributária para as empresas que estão começando e durante o curso das suas operações. 

Levando na maioria das vezes a sonegação e a informalidade freando a contratação e a 

geração de empregos. 

 

Capital de Giro e suas Variantes 

 Capital de giro pode ser conceituado como sendo a quantia que a empresa necessita 

para movimentar as suas funções operacionais. E pode ser calculada da seguinte forma 

 

 

 

  

 

 

 

  Esta formula é formada por dois componentes do Balanço Patrimonial que são o ativo 

circulante e o passivo circulante. 

 Ativo Circulante: São os componentes do ativo que tem elevada capacidade de 

liquidez, ou seja, que podem ser  facilmente transformados em numerário  (dinheiro) .Ele 

agrupa as contas que representam bens e direitos de curto prazo que servem normalmente para 

a movimentação operacional ,principalmente para honrar seus compromissos (obrigações) de 

curto prazo.Quanto maior o ativo circulante , maior a sua capacidade de pagamento . 

CCL = AC - PC 

CCL – Capital Circulante Liquido 

AC – Ativo Circulante 

PC – Passivo Circulante 
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 Passivo Circulante: São as obrigações de curto prazo da empresa geralmente ligadas as 

suas operações. 

 O que vai determinar se o resultado da fórmula acima é o ramo de atividade da 

empresa 

 Nem sempre quando o CCL (Capital de Giro) for negativo a empresa estará insolvente 

,ou seja, sem condições de honrar seus compromissos .Porém pode acontecer da empresa 

apresentar um CCL positivo e estar em dificuldades de liquidez por causa da 

incompatibilidade dos prazos entre a realização dos direitos e vencimentos das obrigações de 

curto prazo. 

 A condição de se verificar a situação de liquidez levando em consideração o CCL 

entre duas empresas com as mesmas características operacionais é quanto maior o CCL maior 

será sua liquidez. 

  Muitas vezes, no senso comum às pessoas e até analistas experientes tem afirmado 

que as empresas que entram em falência tiveram problemas de liquidez ,no entanto é 

necessário entender o que levou a empresa a percorrer este caminho .O problema é mais 

profundo ,pode ocorrer dela estar ganhando menos ou gastando mais do que ganha ou da 

combinação dos dois fatores e decisões equivocadas da alta direção. 

Outros fatores alem dos mencionados segundo o Sebrae podem comprometer a 

continuidade da empresa como o volume de vendas inadequado,falta de pagamento dos 

clientes,altos valores de custos e margem de ganho reduzida em comparação com as 

expectativas,crescimento desordenado da concorrência,descumprimento do principio da 

entidade, misturando contas pessoais dos sócios com o caixa da empresa comprometendo 

consideravelmente o capital de giro. 

A empresa que mantém dinheiro em caixa se resguarda de imprevistos e pode ter 

vantagens na negociação com fornecedores em compras à vista, com a obtenção de descontos 

e abatimentos por exemplo. 

Exemplo 

Para ilustrar a aplicação dos conceitos de capital de giro desde ponto em diante usaremos 

os dados de uma empresa fictícia de dois exercícios sociais. 

Dados da Companhia PVSN 

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPANHIA PVSN 

ATIVO 

31-12-

X3 

31-12-

X4 PASSIVO 

31-12-

X3 

31-12-

X4 

CIRCULANTE 520 

 

612 CIRCULANTE  285 330  

Disponibilidades 50 70 Fornecedores 180 200 

Mercadorias em Estoque 220 350 Títulos a pagar 80 100 

Duplicatas a Receber 260 200 Contas a Pagar 10 10 

(-) Provisão p/Créditos de      Provisão p/o Imp.de Renda 15 20 
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Liquidação Duvidosa 

        

(10) 

           

(8) NÃO CIRCULANTE 250 240 

NÃO CIRCULANTE 630 920 EXIGIVEL A     

REALIZÁVEL A     LONGO PRAZO     

LONGO PRAZO   Financiamentos 180 200 

Depósitos Judiciais 30 50 Créditos de Sócios 70 20 

Débitos de Coligadas 70 30    

        

          

INVESTIMENTOS   Receitas Diferidas Líquidas - 20 

Incentivos Fiscais 40 90    

Participações em Coligadas 50 115 

PATRIMONIO 

LÍQUIDO(PL)  615  962 

(-) Deságio em Participações 

        

(10) 

         

(15) Capital Realizado 300 500 

   Reservas de Capital 130 300 

IMOBILIZADO     Reservas de Lucros 185 162 

Moveis e Utensílios 90 250    

Veículos 410 530    

(-) Depreciação Acumulada 

        

(50) 

       

(130)       

Subtotal         

         

TOTAL DO ATIVO 1150 1532 TOTAL DO PASSIVO 1150 1532 

Adaptado de Contabilidade Avançada. Silvério das Neves,Pulo  Viceconti 

 

Dados 

X3 

AC = 520,00 

PC = 285,00 

CCL = 520 – 285 

CCL = 235 

X4 

AC = 612, 00 

PC = 330, 00 
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CCL = 612 – 330 

CCL = 282 

282 – 235 = 47 

47 / 235 = 20% (Aumento) 

 
Podemos observar que de um ano para outro houve um aumento do capital de giro de 

20% apesar do ativo e passivo circulantes terem crescido simultaneamente,o total dos bens e 

direitos de curto prazo conseguiram cobrir as obrigações de curto prazo,deixando uma sobra 

que poderá ser aplicada de outras formas  

 

CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 

O capital de giro próprio é a diferença entre o patrimônio liquido e ativo não circulante 

que compreende o ativo permanente e o ativo realizável à longo prazo. 

 

 

 

  

 

 

 

Se fizermos uma simples análise chegaremos a conclusão que é a quantia do capital 

próprio da empresa que financia os seus direitos a longo prazo e o seu ativo permanente . 

 Caso o resultado seja negativo é sinal de que o ativo não circulante tem um percentual 

maior de participação de capital de terceiros. 

 As conseqüências das suas maiores ou menores participações neste capital estão 

relacionadas ao ramo de atividade em que a empresa atua. 

Exemplo 

Dados: 

X3 

ANC = 630,00 

PL = 615,00 

CGP = 630 – 615 

CGP = 15 

X4 

ANC = 920, 00 

PL = 962, 00 

CGP = -42 

 

CAPITAL DE GIRO

235

282

200220240260280300

1Valores em Unidades Monetárias

Ano X3Ano X4

CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

15

-42-60-40-200

20

1

Valores em Unidades Monetárias

Ano X3Ano X4

    CGP = PL - ANC 

 Onde: 

CGP – Capital de Giro Próprio 

PL – Patrimônio Liquido 

ANC – Ativo não Circulante 
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 Este caso se encaixa na situação antes mencionada em que de um ano para outro o 

ativo não circulante passou a ser financiado com um percentual maior de capitais de terceiros. 

Saber se isso é bom ou ruim vai depender das intenções da alta direção. 

 

INVESTIMENTO OPERACIONAL EM GIRO (IOG) 

O investimento operacional em giro é a diferença entre o ativo circulante cíclico e o 

passivo circulante cíclico . 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo José Pereira da Silva o investimento Operacional em Giro é: 

“Uma metodologia de analise de grande utilidade no auxilio da determinação da 

saúde financeira da empresa, fornecendo uma visão sistêmica do impacto das 

diversas áreas de decisão na empresa e de suas alterações”. 

 

 Como foi visto anteriormente sendo a empresa um organismo integrado que tem 

diferentes órgãos trabalhando para um fim comum. Se um dos órgãos falhar ou funcionar de 

forma deficiente irá com certeza afetar os outros ou a empresa como um todo. O IOG é um 

termo derivado do CCL caracterizado por recursos do ativo circulante,mas com caráter 

permanente,ou seja, que estão constantemente sendo aplicados nas operações da empresa. 

Para compreender melhor o IOG é necessário um reordenamento das contas do Balanço 

Patrimonial. O ativo circulante foi dividido em duas partes ,uma parte cíclica formada por 

itens ligados diretamente às atividades operacionais da empresa ACC e outra com 

características mais financeiras denominada de ACF. De forma semelhante dividimos o 

passivo circulante em duas partes,uma relacionada com as atividades do ciclo operacional da 

empresa ACC (exceto quando referente a empréstimos bancários) e outra de cunho financeiro 

que compreendem contas que não se originam diretamente das operações da empresa. O 

quadro abaixo irá esclarecer melhor o assunto. 

 

 

 

 

 

 

IOG = ACC - PCC 

Onde: 

IOG – Investimento Operacional em Giro 

ACC – Ativo Circulante Cíclico 

PCC – Passivo Circulante Cíclico 
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Figura 2- Estrutura do balanço patrimonial para analise do IOG 

  Ativo Passivo + Patrimônio Liquido   

C Ativo Circulante Financeiro (ACF) Passivo Circulante Financeiro (PCF) C 

i Caixa e Bancos   Instituições de Crédito i 

r Aplicações de Liquidez Imediata Duplicatas/titulos descontados r 

c Aplicações de Liquidez não Imediata Dividendos a pagar c 

u       Imposto de renda a recolher u 

l Ativo Circulante Cíclico (ACC) Passivo Circulante Cíclico (PCC) l 

a Contas a receber de clientes       a 

n Estoques   Fornecedores   n 

t Adiantamentos a Fornecedores Salários e encargos sociais t 

e Outros valores a receber Impostos e taxas   e 

  Despesas do Exercício Seguinte         

                

N Realizável a Longo Prazo(RLP) Exigível a Longo Prazo(ELP) N 

ã Direitos realizáveis após o término do exercício  Financiamentos   ã 

o Valores a receber de coligadas Debêntures   o 

c       Impostos parcelados c 

i       Resultados de Exercícios Futuros i 

r             r 

c             c 

u Ativo Permanente(AP) Passivo não Circulante (ELP + REF) u 

l Investimentos         l 

a Imobilizado   Patrimônio Líquido (PL) a 

n Diferido     Capital     n 

t       Reservas   t 

e       Lucros ou Prejuízos Acumulados e 

  ATIVO TOTAL PASSIVO TOTAL   

Fonte:Adaptado de José Pereira da Silva .Analise Financeira das Empresas 

 

Dados 

X3 

ACC = 470,00                                    

PCC = 270,00 

IOG = 470- 270 

IOG = 200 

X4 

ACC = 542, 00 

PCC = 310, 00 

IOG = 542 – 310 

IOG = 232 

232 – 200 =32 

32/200 = 16% (Aumento) 
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 Analisando os dados acima vemos que o ciclo operacional da empresa exigiu uma 

aplicação de recursos de 470,00 no ano X3 tendo como fonte de recursos 270,00 resultando 

num investimento liquido de 200,00.No ano X4 as necessidades de aplicações de recursos 

foram de 542,00 e como fontes obteve 310,00,sobrando um unvestimento liquido de 

232,00.Representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior. 

 

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPANHIA PVSN 

ATIVO 

31-12-

X3 

31-12-

X4 PASSIVO 

31-12-

X3 31-12-X4 

Ativo Circ. Financ.(ACF)     

Passivo Circ. 

Financ.(PCF)     

Disponibilidades 50 70 Provisão p/o Imp.de Renda 15 20 

Ativo Circ. Cíclico (ACC)     

Passivo Circ. 

Cíclico(PCC)     

Mercadorias em Estoque 220 350 Fornecedores 180 200 

Duplicatas a Receber 260 200 Títulos a pagar 80 100 

(-) Provisão p/Créd. de Liq. 

Duvidosa 

        

(10) 

           

(8) Contas a Pagar 10 10 

ACC 470 542 EXIGIVEL A     

REALIZÁVEL A     LONGO PRAZO     

LONGO PRAZO     Financiamentos 180 200 

Depósitos Judiciais 30 50 Créditos de Sócios 70 20 

Débitos de Coligadas 70 30 PELP 250 220 

ARLP 100 80 RESULTADOS DE      

PERMANENTE     EXERCICIOS FUTUROS     

INVESTIMENTOS     Receitas Diferidas Líquidas - 20 

Incentivos Fiscais 40 90 REF - 20 

Participações em Coligadas 50 115 

PATRIMONIO 

LÍQUIDO(PL)     

(-) Deságio em Participações 

        

(10) 

         

(15) Capital Realizado 300 500 



 

 

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203 
57 

Subtotal 80 190 Reservas de Capital 130 300 

IMOBILIZADO     Reservas de Lucros 85 100 

Moveis e Utensílios 90 250 Lucros Acumulados 100 62 

Veículos 410 530 PL 615 962 

(-) Depreciação Acumulada 

        

(50) 

       

(130)       

Subtotal 450 650       

AP 530 840       

TOTAL DO ATIVO 1150 1532 TOTAL DO PASSIVO 1150 1532 

Adaptado de Contabilidade Avançada. Silvério das Neves. Paulo Vicecontti 

 

A expressão investimento em giro tornou – se conhecidos em bancos nortes americanos 

presentes no Brasil em suas analises de credito e posteriormente por instituições financeiras 

que trabalham com analise de empresas. Em outros autores podemos encontrar outros 

sinônimos para esta denominação: Working investment (WI) e necessidade de capital de giro. 

O papel da Controladoria na administração do Capital de Giro 

 Controladoria consiste em doutrinas e conhecimentos relativos a gestão econômica, e 

que tem por finalidade garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborando 

com os gestores em seus esforços para a obtenção da eficácia empresarial, através da 

otimização dos resultados, garantindo a continuidade da organização e apoiado a geração de 

informações relevantes para a tomada de decisão. 

  O principio de avaliação de desempenho são regras básicas para se definir como 

devem ser avaliados os desempenhos das organizações e, neste sentido a necessidade do 

controle do desempenho e administração empresarial com a finalidade de proteger o 

patrimônio, assegurando a obtenção do capital para o andamento dos negócios, incluindo as 

negociações como fonte de manutenção da fontes financeiras  necessárias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A continuidade de uma empresa pressupõe o alcance de seus resultados, para tanto, deve-

se por meio do controle a obtenção de informações que possam estabelecer comparações e 

permitir aos gestores a tomada de decisão adequada a continuidade do empreendimento, 

buscando através da eficácia a mensuração e avaliação empresarial.  

Para tanto a Controladoria é um instrumento capaz de permitir a mensuração, avaliação e 

a análise dos resultados econômico-financeiros, assim como, o Capital Circulante Líquido – 

CCL, demonstrando o aumento ou redução de capital de giro e a forma pela qual uma 

empresa é capaz de gerar o montante dos recursos provenientes das suas atividades 

Investimento Operacional de Giro

200

232

180200220240

1Valores em Unidades Monetárias

Ano X3Ano X4
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operacionais, considerando que esse valor é fundamental para avaliar a sua saúde financeira, 

pois ele significa a geração de recursos conseguida no período. 
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RESUMO 

A lei anticorrupção – Lei nº 12.846/2013 e outras legislações pertinentes ao tema da prevenção à 

corrupção enfatizam a necessidade de transparência, controle e gestão de riscos para todo aquele que 

lida com a “coisa pública”. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho compreende discorrer sobre 

o conceito e os fundamentos de Compliance, sua origem e evolução, o impacto da Lei nº 12.846/2013 

nas contratações públicas e possibilitar o entendimento da estrutura do Compliance na Administração 

Pública. 

Palavras chave:Lei.Anticorrupção.transparência.Administração Pública 

 

ABSTRACT 
The anti-corruption law – Law No. 12,846/2013 and other legislation relevant to the issue of 

preventing corruption emphasize the need for transparency, control and risk management for everyone 

who deals with “public things”. In this sense, the objective of this work comprises discussing the 

concept and fundamentals of Compliance, its origin and evolution, the impact of Law No. 12,846/2013 

on public contracts and enabling the understanding of the Compliance structure in Public 

Administration. 

Key words: Law.Anti-Corruption. Transparency. Public Administration 
 

ABSTRACTO 

La ley anticorrupción - Ley No. 12.846 / 2013 y otras leyes relevantes al tema de prevención de la 

corrupción enfatizan la necesidad de transparencia, control y gestión de riesgos para todos los que se 

ocupan de “cosas públicas”. En este sentido, el objetivo de este trabajo pasa por discutir el concepto y 

fundamentos del Compliance, su origen y evolución, el impacto de la Ley N ° 12.846 / 2013 en la 

contratación pública y posibilitar la comprensión de la estructura de Compliance en la Administración 

Pública. 

Palabras clave: Ley, Anticorrupción, Transparencia, Administración Pública. 

INTRODUÇÃO 

A lei anticorrupção – Lei nº 12.846/2013 e outras legislações pertinentes ao tema da 

prevenção à corrupção enfatizam a necessidade de transparência, controle e gestão de riscos 

para todo aquele que lida com a “coisa pública”. O objetivo do presente trabalho é discorrer a 

respeito do Compliance, no tocante a identificação de riscos e adoção de medidas para reduzir 

a probabilidade e o impacto da sua materialização mostrando os benefícios para todos os 

agentes envolvidos, sejam públicos ou privados.  

Conceito de Ética 

 A palavra ética é de origem grega derivada de ethos e diz respeito ao costume, aos 

hábitos dos homens. Teria sido traduzida em latim por mos ou mores (no plural), sendo essa a 

origem da palavra moral. Define-se como sendo uma parte da filosofia (e também pertinente 

às ciências sociais) que lida com a compreensão das noções e dos princípios que sustentam as 

bases da moralidade social e da vida individual. Em outras palavras, trata-se de uma reflexão 
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sobre o valor das ações sociais consideradas tanto no âmbito coletivo como no âmbito 

individual.  

Conceito e Fundamentos de Compliance 

 Compliance é um conjunto de medidas internas que permite prevenir ou minimizar os 

riscos de violação às leis decorrentes de atividade praticada por um agente econômico e de 

qualquer um de seus sócios ou colaboradores.  

 Por meio dos programas de compliance, os agentes reforçam seu compromisso com os 

valores e objetivos ali explicitados, primordialmente com o cumprimento da legislação. Esse 

objetivo é bastante ambicioso e por isso mesmo ele requer não apenas a elaboração de uma 

série de procedimentos, mas também (e principalmente) uma mudança na cultura corporativa.  

 O programa de compliance terá resultados positivos quando conseguir incutir nos 

colaboradores a importância de se fazer a coisa certa. Uma vez que tais colaboradores podem 

apresentar diferentes motivações e graus de tolerância a riscos, o programa tem por função 

ditar valores e objetivos comuns, garantindo sua observância permanente. Programas de 

compliance podem abranger diversas áreas afetas às atividades dos agentes econômicos, como 

corrupção, governança, fiscal, ambiental e concorrência, dentre outras, de forma independente 

ou agregada  

Origem e Evolução 

 Uma vastidão de eventos de natureza e origem distintas se entrelaçam e marcam a 

evolução do compliance com algo em comum: a violação de valores e diretrizes éticas, 

principalmente por parte dos responsáveis por proteger e zelar pelas organizações, ou seja, 

sua liderança no sentido mais amplo.  

 Na década de 1970, nos Estados Unidos, uma série de crimes de colarinho branco 

envolvendo autoridades proeminentes de governos estrangeiros resultaram na promulgação da 

primeira e mais famosa lei anticorrupção do mundo: a Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), 

de 1977. O objetivo foi coibir atos de corrupção efetuados por pessoas físicas ou jurídicas 

contra agentes públicos estrangeiros, além de prever dispositivos relativos a registros 

contábeis e sistema de controles internos. De alcance extraterritorial, a ela estão sujeitas: 

empresas de capital aberto ou submetidas às regras da comissão de valores mobiliários norte-

americana (Securities and Exchange Commission – SEC); pessoa física ou jurídica, localizada 

nos EUA ou organizada segundo as leis daquele país; e pessoa física ou jurídica que cometa 

crime de corrupção em solo americano.Importantes convenções internacionais foram 

ratificadas por diversas nações, inclusive o Brasil, para obter compromisso e cooperação para 

que o combate à corrupção não ficasse restrito a um ou a poucos países, destacando-se: a 

Convenção Interamericana contra a Corrupção (Convenção da Organização dos Estados 

Americanos – OEA), de 1996; a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais(Convenção da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE), de 1997; e a Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção da Organização das Nações Unidas – ONU), 

de 2003.  

 No Brasil, em 1994, a Lei n. 8.884/1994 que dispõe sobre a prevenção e a repressão às 

infrações contra a ordem econômica, teve um papel importante ao constituir o Cade como 

autarquia, instituir o controle de atos de concentração e ao prever instrumentos efetivos de 
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investigação contra condutas anticoncorrenciais. A partir de então se tornou obrigatória a 

notificação de operações entre empresas que poderiam limitar ou de qualquer forma 

prejudicar a livre concorrência. Alterações significativas na Lei n. 8.884/1994 foram feitas no 

ano 2000, quando foi promulgada a Lei n.10.149, que possibilitou a realização de busca e 

apreensão e conferiu autoridade ao Cade para instituir um programa de leniência (ver 

“Colaboração com autoridades”, no capítulo 3). No âmbito de combate à lavagem de capitais 

oriundos de atos criminosos, a Lei n. 181 9.613/1998 (alterada pela Lei n. 12.683/2012) 

dispõe sobre a lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, além da prevenção do uso do 

sistema financeiro para os ilícitos nela previstos. Essas alterações incluem as empresas no 

efetivo combate à corrupção, pois impõem deveres de registro e principalmente comunicação 

de informações a órgãos públicos de fiscalização e regulação bancária e financeira.  

 A economia global voltou a ser fortemente abalada, em 2001, pela derrocada da 

empresa Enron, gigante do setor elétrico nos Estados Unidos, e outros escândalos 

semelhantes, que levaram o congresso norte-americano a promulgar, em 2002, a Lei 

Sarbanes-Oxley (SOX), um extenso normativo fundamentado nas boas práticas de 

governança corporativa, agrupadas nos valores de compliance legal, prestação de contas, 

transparência e equidade. A lei obriga diretores presidente e financeiro a se certificarem de 

que há processo formal adotado para monitorar a eficácia dos controles internos em relação 

aos relatórios financeiros e à divulgação de informações ao mercado. Em 2008, mais uma 

grave crise ocorrida nos Estados Unidos – conhecida como a crise do subprime – causou 

prejuízo bilionário ao setor bancário e imobiliário, afetando fortemente economias e 

populações de diversos países, inclusive o Brasil. Como reação, o congresso dos Estados 

Unidos aprovou mais uma complexa lei de reforma financeira, o Dodd-Frank Act, impondo 

mais mecanismos de controles como forma de melhorar a prestação de contas e a 

transparência no sistema financeiro. O objetivo foi também proteger o contribuinte americano 

e os consumidores das práticas abusivas cometidas por instituições financeiras.  

 Outra legislação de destaque internacional é o UK Bribery Act, de 2011, que pune 

severamente com multas e imputação criminal não só atos de corrupção, mas também a falha 

em prevenir tais condutas. Gestores podem ser responsabilizados caso não sejam capazes de 

demonstrar a efetividade das medidas adotadas para prevenir, detectar e responder a desvios 

de conduta, incluindo atos de corrupção de colaboradores ou terceiros. Uma importante 

característica dessa lei é não fazer distinção entre corrupção de agentes públicos e privados. 

 Em 2013, foi sancionada no Brasil a Lei n. 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”), que 

dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 

atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, que vem se consolidando como 

um grande marco no combate à corrupção, juntamente com o Decreto Regulamentador n. 

8.420/15, que estabeleceu um programa de integridade, como um conjunto de medidas não só 

para prevenção de ilícitos, mas também como fatores atenuantes em um eventual processo de 

responsabilização.  

 

Lei nº 12.846/2013 

 A Lei nº 12.846/2013 trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública nacional ou estrangeira. 
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Também conhecida como lei anticorrupção, representa um importante avanço ao prever a 

responsabilização objetiva, no ambito civil e administrativo, de empresas que  praticam atos  

lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira.  

 Além de cumprir compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, a lei preenche 

uma lacuna no ordenamento jurídico do país ao tratar diretamente da conduta dos corruptores. 

A Lei Anticorrupção prevê punições como, multa administrativa de até 20% do faturamento 

bruto da empresa e o instrumento do acordo de leniência, que permite o ressarcimento de 

danos de forma mais célere, além da alavancagem investigativa. 

Estrtutura do Compliance na Administração Pública 

 De acordo com a Controladoria Geral da União – CGU, o Programa de Integridade na 

Administração Pública (Compliance) deve ser estruturado para buscar medidas que melhorem 

a governança. Essas medidas são divididas em quatro eixos: 

 O comprometimento e apoio da alta direção; 

 A definição de instâncias e agentes responsáveis; 

 A análise de riscos; 

 O monitoramento contínuo. 

 O foco em cada entidade deve ser na gestão de riscos, o programa deve alinhar 

medidas para detectar, prevenir, remediar e punir quebras de integridade. Considerando o seu 

alinhamento ao planejamento estratégico do órgão. 

 A gestão de riscos envolve a identificação, a avaliação e a priorização de riscos, deve-

se ressaltar também os procedimentos de integridade, que têm o objetivo de disseminar uma 

cultura de integridade na instituição, com a criação de um código de conduta e ética. 

 A criação destes instrumentos possibilita um ambiente de integridade. Isso é possível 

com comprometimento da alta administração e o plano de comunicação é fundamental para o 

sucesso do programa, bem como ações de capacitação e a adoção de medidas disciplinares 

para aquelas situações de desvios encontrados. 

 Com a implantação da Política de Integridade a entidade poderá otimizar todas as suas 

ações definidas em seu plano estratégico, tenderá a utilizar os recursos disponíveis de forma 

eficiente e econômica, poderá prevê com antecedência os possíveis riscos e dessa forma evitar 

emergências e crises. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou tratar sobre a compilance nas contratações públicas. Em relação 

ao seu conceito trata-se de um conjunto de medidas internas que permite prevenir ou 

minimizar os riscos de violação às leis decorrentes de atividade praticada por um agente 

econômico e de qualquer um de seus sócios ou colaboradores, ou seja, busca reforçar no  

colaborador a necessidade de cumprir a legislação, seguindo as diretrizes dos programas de 

compilance. Sua evolução foi marcada por uma série de eventos que tem algo em comum: a 

violação de valores e diretrizes éticas, principalmente por parte dos responsáveis por proteger 

e zelar pelas organizações. A Lei nº 12.846/2013, conhecida também como lei anticorrupção, 
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trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a Administração Pública nacional ou estrangeira. Assim tornou-se um importante 

avanço ao prever a responsabilização objetiva, no ambito civil e administrativo, de empresas 

que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Por fim, 

segundo a Controladoria Geral da União-CGU ,  a compilance na Administração Pública deve 

buscar a melhoria da governança e  pode ser dividida em quatro eixos: O comprometimento e 

apoio da alta direção,a definição de instâncias e agentes responsáveis, a análise de riscos e o 

monitoramento contínuo. 
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RESUMO 
O tema do trabalho em tela é a gestão municipal na Amazônia e seu objetivo consiste em avaliar a 

implementação de mecanismos e ações para a promoção e garantia dos direitos humanos no âmbito da 

administração pública municipal tendo como estudo de caso o município de Belém. A 

descentralização do poder federal, intensificada a partir da Constituição Federal de 1988, trouxe novas 

atribuições para estados e municípios, com uma transferência de responsabilidades que impactam 

diretamente as políticas de direitos humanos. Nesse sentido, observa-se um ambiente difuso onde as 

competências não são claras e emergem lacunas de conhecimento, especialmente sobre o papel do 

município na construção de uma sociedade inclusiva. O desafio é ainda maior por tratar-se da região 

amazônica que é marcada pelas grandes distâncias e desigualdades sociais. A partir dos mecanismos e 

ações para a promoção e garantia dos direitos humanos presentes na cidade de Belém buscou-se 

verificar se os mesmos estão alcançando seus objetivos e quais as possíveis as dificuldades enfrentadas 

para implementá-las, fornecendo subsídios para a tomada de decisão do gestor municipal. Nesse 

sentido, a  partir de  uma pesquisa de campo  mediante a aplicação de uma entrevista com usuários dos 

serviços,chegou-se a conclusão de que houve muitos avanços na  promoção e garantia dos direitos 

humanos na cidade de Belém, mas ainda há desafios a serem vencidos, como o orçamento curto, 

pouca  mão-de-obra qualificada e estrutura física dos prédios municipais sucateada devido baixo 

investimento de gestões municipais passadas. 

palavras chave: Municipio.Gestão.Direitos Humanos.Belém 

 

 

ABSTRACT 

The theme of the work on screen is municipal management in the Amazon and its objective is to 

evaluate the implementation of mechanisms and actions for the promotion and guarantee of human 

rights within the municipal public administration, having the municipality of Belém as a case study. 

Decentralization of federal power, intensified after the Federal Constitution of 1988, brought new 

attributions to states and municipalities, with a transfer of responsibilities that directly impact human 

rights policies. In this sense, there is a diffuse environment where competences are not clear and 

knowledge gaps emerge, especially about the role of the municipality in building an inclusive society. 

The challenge is even greater because it is the Amazon region, which is marked by great distances and 

social inequalities. From the mechanisms and actions for the promotion and guarantee of human rights 

present in the city of Belém, it was sought to verify if they are reaching their goals and what are the 

possible difficulties faced to implement them, providing subsidies for the decision-making of the 

municipal manager. In this sense, from a field research through the application of an interview with 

service users, it was concluded that there have been many advances in the promotion and guarantee of 

human rights in the city of Belém, but there are still challenges to be overcome , such as the short 

budget, little skilled labor and physical structure of municipal buildings scrapped due to the low 

investment of past municipal administrations. 

key words: Municipality.Management.Human Rights.Belém 
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ABSTRACTO 

El tema del trabajo en pantalla es la gestión municipal en la Amazonía y su objetivo es evaluar la 

implementación de mecanismos y acciones de promoción y garantía de los derechos humanos dentro 

de la administración pública municipal, teniendo como caso de estudio el municipio de Belém. 

Descentralización del poder federal, intensificado luego de la Constitución Federal de 1988, trajo 

nuevas atribuciones a los estados y municipios, con una transferencia de responsabilidades que 

impactan directamente las políticas de derechos humanos. En este sentido, existe un entorno difuso 

donde las competencias no son claras y surgen lagunas de conocimiento, especialmente sobre el papel 

del municipio en la construcción de una sociedad inclusiva. El desafío es aún mayor porque es la 

región amazónica, que está marcada por grandes distancias y desigualdades sociales. A partir de los 

mecanismos y acciones de promoción y garantía de los derechos humanos presentes en la ciudad de 

Belém, se buscó verificar si están alcanzando sus metas y cuáles son las posibles dificultades 

enfrentadas para implementarlas, otorgando subsidios para la toma de decisiones de la gerente 

municipal. En este sentido, a partir de una investigación de campo mediante la aplicación de una 

entrevista a los usuarios del servicio, se concluyó que ha habido muchos avances en la promoción y 

garantía de los derechos humanos en la ciudad de Belém, pero aún quedan desafíos por superar, como 

el bajo presupuesto, la poca mano de obra calificada y la estructura física de los edificios municipales 

desguazados debido a la baja inversión de las administraciones municipales pasadas. 

Palabras clave: Municipio.Gestão.Direitos Humanos.Belém 

 

INTRODUÇÃO 

 

A descentralização do poder federal, intensificada a partir da Constituição Federal de 

1988, trouxe novas atribuições para estados e municípios, com uma transferência de 

responsabilidades que impactam diretamente as políticas de direitos humanos. Assim o 

trabalho em comento busca tratar dos mecanismos para promoção dos Direitos Humanos no 

município de Belém tendo como base uma revisão bibliográfica sobre o tema e a aplicação 

de uma pesquisa de campo mediante a entrevista de usuários dos serviços  oferecidos pela 

Prefeitura nesse sentido para verificar o seu grau de satisfação e quais as dificuldades 

enfrentadas pelo  município na oferta desses serviços. 

 

Direitos Humanos 

Os Direitos Humanos constituem a categoria mais básica de direitos que qualquer ser 

humano, em qualquer parte do mundo, pode requerer em defesa própria ou de outrem. Não 

há distinção de classe social, cor, gênero, nacionalidade, religião, orientação sexual ou de 

qualquer outro tipo que anule os direitos fundamentais de uma pessoa. 

Contexto Histórico 

Os primeiros indícios de reconhecimento de direitos mais parecidos com os que 

temos hoje vêm das revoluções liberais do século XVIII, que, em defesa da igualdade e na 

luta contra o Antigo Regime, estabeleceram modelos de governo e de sistemas políticos 

seguidos por grande parte dos países nos séculos XIX e XX. 

Tem-se como exemplos de documentos que atestaram direitos no passado a Bill of 

Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos Americanos, e a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão. 

A primeira, aprovada pelo Parlamento estadunidense em 1791, atesta direitos básicos 

aos cidadãos dos Estados Unidos, como o direito à vida, à integridade, à propriedade, ao 

tratamento igual e à defesa. A segunda, elaborada durante a Revolução Francesa, dotada de 

inspiração iluminista e liberal, visa prevenir a volta do antigo regime e acabar com os 
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privilégios da nobreza, tornando todos os cidadãos franceses iguais em direitos e 

oportunidades. 

Apesar de grandes avanços no século XVIII, o século XX viveu horrores 

irreparáveis. São exemplos desses horrores as consequências diretas das duas grandes 

guerras — como fome, morte, destruição e crimes de guerra — e os genocídios de civis — 

como os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e o holocausto contra o povo judeu, em que 

aproximadamente seis milhões de pessoas foram mortas. 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, cinquenta países reuniram-se em São 

Francisco, Califórnia, para estabelecer os novos rumos para a antiga Liga das Nações, que se 

tornaria a Organização das Nações Unidas (ONU). 

Assim, Estados Unidos e aliados discutiram em torno de um objetivo comum: 

estabelecer a paz entre as nações e garantir o respeito aos Direitos Humanos. Em 1946, 

forma- se, na ONU, uma comissão de Direitos Humanos que, na Assembleia Geral da ONU 

de 1948, apresenta e tem aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

A atuação da ONU é fundamental para a garantia dos Direitos Humanos nos dias de 

hoje. Contando com a participação atual de 193 países (em 1945 eram 50 países), as diversas 

comissões da ONU trabalham pelo respeito aos Direitos Humanos, por meio de campanhas 

pela erradicação do trabalho escravo, pela educação gratuita e universal, pela paz e contra a 

violência, pela manutenção da saúde, pela erradicação da fome etc. 

A menos que as ações ocorram por meio de campanhas de ajuda humanitária e 

fiscalização dos países signatários, a ONU não pode interferir diretamente na política e nas 

ações econômicas dos países. O máximo de interferência que pode haver por parte dela 

acontece por meio de acordos com os quais, caso algum país não aceite participar, os 

governos dos outros países acabam exercendo pressões externas e isoladas contra o país não 

signatário, como fechamento das fronteiras, embargos de relações comercias etc. 

A maioria das repúblicas e democracias parlamentaristas e constitucionalistas 

contemporâneas tem as suas leis alinhadas com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o que garante, ao menos teoricamente, o respeito aos direitos fundamentais dos 

seres humanos. 

 

Direitos Humanos no Brasil 

O Brasil passou por dois momentos revolucionários em sua história, em relação aos 

Direitos Humanos.O primeiro ocorreu com a reforma constitucional de 1934, que 

reformulou e regularizou o trabalho fixando uma jornada máxima diária e semanal e um 

salário-mínimo mais próximo de satisfazer as necessidades básicas dos trabalhadores, além 

de permitir o sufrágio feminino. Outro grande momento ocorreu após a redemocratização do 

Brasil, que, após os apelos do massivo movimento Diretas Já, baixou uma Assembleia 

Constituinte e formulou a Constituição Federal de 1988. 

Apesar de avanços, o Brasil vivenciou e ainda vivencia atentados contra os Direitos 

Humanos, como os praticados pelo Estado de exceção implantado pelo governo militar 

durante os anos de chumbo da Ditadura Militar brasileira. 

Atualmente, apesar da Constituição Federal de 1988, ativistas pelos Direitos 

Humanos ainda são ameaçados e assassinados. Também temos fatores, como a violência 

contra a mulher, os assassinatos da população marginalizada (principalmente de jovens 
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negros e moradores de periferias), o trabalho escravo, o crime organizado, a formação de 

milícias e a desigualdade social, que ainda esbarram na garantia dos Direitos Humanos para 

a população brasileira. 

 

Planejamento público e a promoção dos Direitos Humanos 

Todas as ações governamentais voltadas para a efetivação dos direitos humanos 

requerem do poder público um planejamento estratégico. Planejamento é uma ferramenta de 

gestão. É um processo de organização de tarefas, com vistas a se atingir uma finalidade, com 

etapas características e sequências que, em geral, estão assim ordenadas. 

Identificar o objeto do planejamento, criar uma visão sobre o assunto, definir o 

objetivo do planejamento, determinar uma missão ou compromisso para se atingir o objetivo 

do planejamento, definir políticas e critérios de trabalho, estabelecer metas, desenvolver um 

plano de ações necessárias para se atingir metas e cumprir missões e objetivos, estabelecer 

um sistema de monitoramento, controle e análise das ações planejadas, definir um sistema de 

avaliação sobre os dados controlados e, finalmente, prever a tomada de medidas para 

prevenção e correção quanto aos desvios que poderão ocorrer em relação ao plano.(Floriano, 

2004:8) 

O planejamento em nível local se torna peça absolutamente necessária no 

acompanhamento dos direitos humanos. Isso é visível a partir da constatação de que a 

proximidade do interespaço propicia condições reais de interpelações mais eficientes e mais 

duradouras entre o poder público e a sociedade. Para Ferreira (1979), o planejamento público 

se apresenta como um instrumento de participação da sociedade nos negócios de Estado, 

objetivando a planificação para melhor distribuir os produtos e serviços de interesse 

público de forma a pensar racionalmente o Estado e a sociedade na gestão da coisa pública. 

O planejamento como está posto na esfera pública é bastante recente, data do século 

XX. Surgiu com as experiências da ex-União Soviética, em meados da década de 1920, e 

chegou à França, aos Países Nórdicos e depois à Ásia e à América Latina (Menezes e 

Jannuzzi, 2009). Acrescente-se que: 

Em todos os casos, esteve ligado a uma compreensão do papel do Estado na 

transformação da sociedade burguesa (...) seria uma modalidade 

tecnicamente mais bem articulada, para realizar políticas públicas -

econômicas, sociais, ambientais -, analisando explicitamente a estruturação 

política em que opera ou que representa. (Pedrão, 2002:26) 

 

O poder público municipal recebeu competência para promover a melhoria da 

qualidade de vida da população por meio do atendimento das demandas sociais a partir do 

planejamento público. Isso está previsto, conforme expressa o caput do art. 30 da 

Constituição Federal de outubro de 1988. Compete aos municípios manter programas de 

educação, prestar serviços de atendimento à saúde, promover o adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento, e promover a proteção do patrimônio histórico e cultural 

local. Dessa forma, o município tem obrigação de ter uma estrutura administrativa voltada 

para a prestação dos serviços básicos da cidadania e deve usar o instituto do planejamento 

para organizar seu território, definir seus programas sociais, disponibilizar equipamentos e 
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serviços públicos para a população (Bromley, 1982; Campos, 1980; Matus, 1997; Dowbor, 

1998). 

Os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, regulamentados pela Lei no 10.257, de 

julho de 2001 – Estatuto da Cidade, deram elevada importância para a prática do 

planejamento. De acordo com Menezes e Jannuzzi (2009:72), "O Estatuto da Cidade 

caracteriza-se principalmente por uma orientação ética de forte posicionamento social, 

viabilizando intervenções no direito de propriedade do solo urbano por motivação do bem 

coletivo e social". 

O art. 4o, III, e alíneas, da Lei no 10.257 estabelece: 

Art. 4o Para os fins desta Lei serão utilizados, entre outros 

instrumentos: III - planejamento municipal, em especial; 

 plano diretor; 

 disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

 zoneamento ambiental; 

 plano plurianual; 

 diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

 gestão orçamentária participativa; 

 planos, programas e projetos setoriais; 

 plano de desenvolvimento econômico e social. 

Esses instrumentos devem nortear a gestão municipal quando da elaboração do 

planejamento. As orientações de diagnóstico devem ser aferidas mediante a ausência ou 

presença deles, em maior ou menor escala, sempre favorável ao desempenho positivo junto à 

população, assistida ou beneficiada pelas políticas públicas de um modo geral. 

Acrescente-se, ainda, a importância de mecanismos de controle interno para que os 

objetivos previstos na administração sejam alcançados (Chiavenato, 2000). Para Franco e 

Marra (2001), controle interno é um conjunto de instrumentos destinados a vigilância, 

fiscalização e verificação administrativa, que favorecem o controle das ações que ocorrem 

no interior da empresa. Em termos da administração pública, cada município deve ter uma 

atividade responsável pelo controle interno (Cruz e Glok, 2008) como garantia, por exemplo, 

de que aspectos legais da administração estão sendo observados. 

Por fim, o planejamento público viabiliza o presente, sem desprezar o que foi erro no 

passado. Segundo Toledo (2005), enquanto o planejamento é adotado na perspectiva de 

"pensar o futuro", a gestão consiste no agir, no executar. Para Teixeira (2004), no âmbito da 

administração pública a gestão pode ser definida como os meios pelos quais as metas de uma 

organização podem ser alcançadas e os recursos disponíveis, utilizados com efetividade. 

Nesses termos entende-se que uma boa gestão municipal requer a adoção de mecanismos 

institucionais capazes de fortalecer o processo de descentralização e municipalização pós- 

Constituição Federal de 1988 e promover os direitos da população (Arretche, 2003). 

Gershon e colaboradores (2005) argumentam que um arranjo institucional, com 

vistas a aumentar a eficácia e a efetividade das políticas de direitos humanos no município, 

depende de estruturas organizacionais compostas por instrumentos que facilitem a reflexão e 

a ação em torno dessa temática. Os esforços do município nesse sentido podem ser avaliados 

em três dimensões, como destaca Toledo (2005). Segundo a autora, a dimensão normativa 
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inclui os instrumentos legais que respaldam a ação do município, a dimensão participativa 

permite verificar a existência de instâncias de participação da sociedade nas políticas de 

direitos humanos e a dimensão financeira refere-se à forma como os recursos financeiros são 

geridos e aplicados na gestão municipal. 

Cada uma das dimensões demanda inovações nas formas de gestão. Tais inovações, 

segundo Farah (2003), correspondem a processos de mudanças na gestão pública no Brasil e, 

conforme Salgado (2005), são alternativas buscadas pelas administrações municipais para 

enfrentar o novo contexto de descentralização. Elas se materializam por meio da 

implementação de instrumentos de gestão que são mecanismos facilitadores da ação do 

poder local em face das suas novas competências. 

Mecanismos de Gestão dos Direitos Humanos em Belém 

A atual gestão do município de Belém possui como políticas sociais, que buscam 

promover os direitos humanos, os seguintes órgãos: Coordenadoria da Mulher de Belém- 

COMBEL, Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional-COPSAN, 

Fundo Ver-o-Sol Capacitação, Fundo Ver-o-Sol Microcrédito, Fundo Ver-o-Sol 

Restaurante, FUNPAPA e Junta Militar. 

 

COMBEL 

A Coordenadoria da Mulher de Belém oferece o serviço de Atendimento 

psicossocial, pedagógico e orientação jurídica. Com a finalidade de promover políticas 

públicas que visem à equidade de gênero, eliminar a descriminação e violência contra a 

mulher assegurando o exercício pleno de seus direitos. 

 

COPSAN 

A Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional promove a 

doação de alimentos à população em situação de vulnerabilidade social. Oferece também 

atendimento com assistente social, através de acolhimento e orientação, nutricionista , por 

meio de orientação nutricional e engenheira de alimentos, com orientações sobre higiene e 

manipulação de alimentos. 

 

Fundo Ver-o-Sol Capacitação 

Projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Belém através do Fundo Ver o Sol, 

em parceria com Instituições parceiras que visa consolidar uma política pública de 

capacitação com ênfase na empregabilidade e empreendedorismo. A execução pressupõe a 

promoção de atividades político-pedagógicas baseadas em metodologias inovadoras dentro de 

um pensamento emancipatório de inclusão, desenvolvendo no trabalhador um novo olhar, 

onde o trabalho passe a ser percebido como princípio essencial para sua existência e como 

ligação com a sociedade; e a qualificação como um elemento da política de inclusão social e 

um suporte para o desenvolvimento sustentável no Mundo do Trabalho. Possibilitando, deste 

modo, a melhoria das condições de vida da população, abrindo novas oportunidades, novos 

horizontes e perspectivas de emprego e renda. 



 

 

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203 
70 

 

Fundo Ver-o-Sol Microcrédito 

A Prefeitura Municipal de Belém criou através da Lei Complementar nº 001/97 o 

Programa Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda "VERO-SOL", 

com objetivo de conceder financiamento de crédito produtivo aos empreendedores, 

capacitando e qualificando de forma que estes possam gerenciar com mais responsabilidade 

os seus empreendimentos. Portanto, o Setor de Microcrédito é responsável por todas as 

etapas que envolvem o financiamento deste recurso, desde o cadastro inicial dos clientes, 

emissão dos contratos, cobrança e negociação dos débitos. 

 

Fundo Ver-o-Sol Restaurante 

O Restaurante Popular faz parte da política de promoção e inclusão social da Prefeitura de 

Belém, Atualmente são servidas 1.200 refeições diariamente de segunda a sexta- feira, de 11h 

ás 14h, ao custo de R$ 2,00 (dois reais) para a população. Com a pandemia o Horário de 

funcionamento passou a ser das 09:00às 12:00h com venda de marmitas FUNPAPA 

A Fundação Papa João XXIII desenvolve atividades de amparo e proteção de 

populações que vivem em situação de risco pessoal e social causados pela pobreza, 

abandono ou isolamento familiar. A Fundação também atende casos de maus-tratos físicos, 

psíquicos, abuso e exploração sexual, uso de substâncias psicoativas, trabalho infantil, entre 

outras ações que violam os direitos do indivíduo. 

Junta Militar 

A Junta Militar promove os serviços de Alistamento Militar, Certificado de 

Reservista e Segunda Via. 

Em entrevista com usuários dos órgãos que  compõem os mecanismos de promoção 

dos Direitos Humanos, tais como: Coordenadoria da Mulher de Belém- COMBEL, 

Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional-COPSAN, Fundo Ver-o-

Sol Capacitação, Fundo Ver-o-Sol Microcrédito, Fundo Ver-o-Sol Restaurante, FUNPAPA 

e Junta Militar foram feitas duas perguntas no universo de 200 (duzentas) pessoas. 

-Você está satisfeito com o atendimento oferecido pela Prefeitura de Belém através desses 

órgãos? 

-Na sua opinião, qual as maiores dificuldades que o Município enfrenta para ofertar esses 

serviços aos belenenses? 

O resultado da  pesquisa foi o seguinte: 

Grau de Satisfação com os serviços 

-135 pessoas disseram que estão satisfeitas correspondendo a 67,5% 

-65 pessoas afirmaram que  não estão satisfeitas correspondendo  a 32,5% 

Opinião sobre as dificuldades do Município no  oferecimento dos serviços 

-142 pessoas Orçamento público apertado 71% 

-15 pessoas pouco pessoal qualificado 7,5% 

-14 pessoas  estrutura física sucateada dos prédios  municipais 7% 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho tratou sobre a gestão municipal na Amazônia e seu objetivo 

consistiu em avaliar a implementação de mecanismos e ações para a promoção e garantia dos 

direitos humanos no âmbito da administração pública municipal tendo como estudo de caso 

o município de Belém. Nesse sentido, mediante uma revisão bibliográfica falou-se sobre o 

conceito e histórico sobre os Direitos Humanos passando por suas fases no contexto mundial 

e no Brasil. Em  relação ao estudo de caso focado no  município de Belém, o texto trouxe a 

função de cada órgão municipal que compõe os mecanismos para a promoção dos  Direitos 

Humanos. Por fim, após a realização  de uma pesquisa de campo, por meio de uma entrevista 

com usuários desses serviços constatou-se que  mais de sessenta por cento dos  entrevistados 

está satisfeita e que entre as dificuldades enfrentadas pelo município para a prestação dos 

serviços visando a promoção dos Direitos Humanos está o orçamento público apertado, 

pouco pessoal qualificado  e estrutura física dos prédios municipais sucateada. Assim esses 

resultados podem subsidiar as futuras decisões municipais para melhorar os  investimentos 

nessa área fundamental para o Município. 
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RESUMO 

A flexibilização das medidas de controle da destinação de recursos públicos em projetos de fomento 

ocorre muitas vezes sob o fundamento da necessidade de imprimir maior celeridade à conclusão dos 

processos. No entanto, nem a celeridade, nem a alegada economia decorrente de uma análise 

simplificada superaram o dever constitucional do gestor de fiscalizar a aplicação regular dos recursos. 

A fiscalização técnica e financeira constituem fases essenciais para a estrita observância dos comandos 

constitucionais em defesa do erário público. 

Palavras-chave: Fiscalização. Técnica. Financeira. Erário. 

 

ABSTRACT  

The flexibility of measures to control the allocation of public resources in development projects is 

often based on the need to speed up the completion of processes. However, neither the speed nor the 

alleged savings resulting from a simplified analysis can surpass the constitutional duty of the manager 

to oversee the regular application of resources. Technical and financial inspection are essential phases 

for the strict observance of constitutional commands in defense of the public purse. 

Keywords: Oversight. Technique. Financial. Treasury. 

 

ABSTRACTO 

La flexibilidad de las medidas para controlar la asignación de recursos públicos en proyectos de 

desarrollo se basa a menudo en la necesidad de acelerar la finalización de los procesos. Sin embargo, 

ni la celeridad ni los supuestos ahorros resultantes de un análisis simplificado superaron el deber 

constitucional del administrador de supervisar la aplicación regular de los recursos. La fiscalización 

técnica y financiera son fases fundamentales para la estricta observancia de los mandatos 

constitucionales en defensa del erario público. 

Palabras clave: Vigilancia. Técnica. Financiero. Tesorería. 

 

INTRODUÇÃO 

O dever de zelo na destinação dos recursos públicos pelo seu destinatário e pelo 

concedente dos mesmos encontra fundamento constitucional, legal, doutrinário e 

http://lattes.cnpq.br/9595390363852405
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jurisprudencial, notadamente considerando-se o disposto no caput do art. 37 c/c art. 70, caput, 

art . 71, VI e VII e art. 75, caput da Constituição Federal. 

 A escassez dos recursos e os impactos de cunho material e formal, quando da indevida 

aplicação dos valores constituem outros aspectos desse quadro. 

 A defesa da flexibilização da forma pela qual os recursos são fiscalizados mostra-se 

possível, desde que não haja a violação do dever objetivo de efetiva aferição da aplicação 

regular dos recursos, sob pena da violação do ordenamento vigente. 

 A flexibilização deve ser realizada mediante o uso da tecnologia disponível, para 

maior agilidade, segurança e economia de recursos, sem prejuízo da sua efetividade. No 

entanto, o uso da tecnologia deve ser sustentável, mediante o equilíbrio entre (i) a aquisição 

dos sistemas estritamente necessários e (ii) a atualização constante daqueles, em consonância 

com os pareceres técnicos. 

 A fiscalização, seja pelo concedente, seja pelos órgãos de controle pode ocorrer quase 

em tempo real através do próprio sistema informatizado, pelo qual determinados marcos, 

quando atingidos podem desencadear uma ação direta daqueles.  

 A Constituição não estabelece o momento no qual a fiscalização deve ocorrer. Não 

cabe ao legislador ordinário, ou ao poder administrativo, portanto, restringi-la, notadamente 

quando há tecnologia disponível para a execução desse dever concomitantemente à execução 

dos projetos beneficiários dos recursos. 

 A fiscalização técnica e financeira da execução dos projetos constituem instrumentos 

de defesa do erário, em observância ao interesse público, notadamente considerando-se os 

vultuosos valores públicos vinculados a projetos aprovados pelos gestores públicos. 

 É nesse sentido que a doutrina e a jurisprudência do Poder Judiciário e os julgados dos 

Tribunais de Contas se manifestam reiteradamente, posicionando as análises técnica e 

financeira como ferramentas a serem utilizadas na defesa ao erário. 

 

O DEVER DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 

 

 Incialmente cumpre distinguir os conceitos utilizados nesse artigo relativos à 

fiscalização técnica e financeira. 

 A fiscalização técnica é aquela compreendida por toda a aferição realizada quanto aos 

aspectos materiais e formais relativos ao objeto do projeto, isto é, se o beneficiário dos 

recursos demonstra que procurou executar ou executou como previsto o objeto do projeto. 

. A fiscalização financeira, por sua vez, envolve a verificação da regular destinação dos 

recursos concedidos, para a execução do projeto, mediante a adoção de algumas práticas: 

aferição do caminho dos recursos desde a sua origem até o pagamento final dos prestadores 

de serviços, ou fornecedores de bens; a análise da movimentação da conta corrente específica 

destinada para tais recursos; a exigência de documentos formais e passíveis de controle, como 

notas fiscais eletrônicas detalhadas. 

 O dever de fiscalização da regular destinação dos recursos públicos possui 

fundamento constitucional no caput do art. 37, art. 70, caput, art . 71, VI e VII e art. 75, caput 

da Constituição Federal. 

 A legislação nacional é extensa sobre o tema, cabendo assinalar o art. 5º da Lei n. 

8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), que determina o ressarcimento integral do 
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dano ao erário, nas hipóteses de lesão ao patrimônio público, seja por ação ou omissão, dolosa 

ou culposa, do agente ou de terceiro. 

 O ressarcimento pressupõe a constatação do dano ao erário, na forma da lei, de modo 

que o dever de fiscalizar é estabelecido também nesse dispositivo. A própria omissão, 

portanto, da fiscalização ou a atuação de qualquer modo para evitá-la é não apenas 

inconstitucional e ilegal, mas também pode, por si só, constituir dano ao erário, ao não 

realizar, por exemplo, tempestivamente, a responsabilização e recuperação dos valores 

indevidamente auferidos por terceiros. 

 Se há o dever de fiscalização, a atuação omissiva ou dolosa no sentido de evitar ou 

impedir a realização daquele ato constitui descumprimento dos comandos constitucionais e 

legais. 

 As disposições normativas de cunho administrativo, legais, ou mesmo constitucioanais 

que venham a dispor nesse sentido são nulas, na medida em que não cabe seja ao 

administrador público, seja ao legislador dispor de forma a vedar a aferição da regular 

destinação dos recursos públicos, sob pena da violação de um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, qual seja, o princípio da cidadania, previsto no art. 2º, inc. II da 

CRFB/88. 

 A cidadania não poderá ser exercida de forma efetiva se não houver acesso aos dados 

que permitam aferir a regular destinação dos recursos, negando a obrigatoriedade da 

accountability prevista no art. 70, caput, art . 71, VI e VII e art. 75, caput da Constituição 

Federal. 

 A negativa de acesso a tais dados viola ainda o direito fundamental à isonomia, dado 

que não cabe estabelecer - salvo hipóteses excepcionais, que se justifiquem em nome da 

segurança nacional, por exemplo, dado que inexistem direitos absolutos – o sigilo, inviabilizar 

ou dificultar de qualquer forma o acesso. 

 A Constituição expressamente prevê ainda como direito fundamental o de receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo coletivo ou 

geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 5º, 

inc. XXXIII da CRFB/88. 

 

A ANÁLISE TÉCNICA E FINANCEIRA COMO INSTRUMENTOS PARA A 

DEFESA DO ERÁRIO 

 A depender da origem dos recursos públicos, se da União, dos Estados, Municípios ou 

Distrito Federal, teremos a atuação do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais dos 

Estados, ou dos Tribunais de Contas Municipais, onde esses existirem.  

 A análise técnica, uma vez constatando que houve a inexecução culposa ou dolosa do 

projeto beneficiário dos recursos, poderá concluir pelo dano ao erário, na medida em que, por 

exemplo, uma vez comprados os materiais para o projeto, esses foram acondicionados de 

forma inadequada, inviabilizando a sua realização em parte, ou no todo. 

 Da mesma forma, a análise financeira que constatar a não destinação regular dos 

recursos, seja mediante o uso de notas fiscais falsas, seja pela aquisição de bens não 

vinculados ao projeto, por exemplo, resultará no encaminhamento para o necessário 

ressarcimento. 
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 Importante julgado do Tribunal de Contas da União com recomendações à Agência 

Nacional de Cinema – ANCINE, quanto à possibilidade do uso da tecnologia blockchain, para 

o acompanhamento da correta destinação dos recursos concedidos: 

 

atente para o eventual emprego de novas tecnologias da informação, a exemplo do 

uso de  blockchain, no bojo dos procedimentos de prestação de contas, com a 

subsequente análise dessas contas via robô virtual em prol do órgão federal 

repassador, podendo contribuir não apenas para a maior celeridade e efetividade no 

processo de prestação de contas dos repasses de recursos federais, mas também para 

a maior fidedignidade e confiabilidade das informações prestadas, de sorte a merecer 

os devidos estudos técnicos para o real desenvolvimento do aludido emprego, a 

partir da necessária implementação do correspondente projeto piloto para a efetiva 

aplicação dessas novas tecnologias da informação em determinado segmento de 

prestações de contas junto à Ancine, ficando autorizado, para tanto, que o Ministro-

Relator dê prosseguimento às atuais reuniões técnicas entre o seu Gabinete e os 

dirigentes da Ancine, com a participação, entre outros, de unidades da secretaria do 

TCU e de representantes das eventuais instituições públicas e privadas, em face da 

apresentação do respectivo cronograma de atividades com o correspondente plano 

de ação para a referida implementação do projeto piloto; 

 

 Uma vez concluindo-se pela existência de dano e, havendo a sua quantificação, 

tratando-se de recursos da União Federal, o art. 1º, inc. I da Lei n. 8.443/1992 estabelece que 

ao Tribunal de Contas da União competirá julgar as contas daqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário. 

 O art. 5º, inc. I da Lei n. 8.443/1992 estabelece que a jurisdição do Tribunal abrange 

qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o inc. I do art. 1º da lei – dentre as 

quais se incluem qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que 

cause dano ao Erário, reitere-se -, que utilize, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda. 

O referido dispositivo regula a responsabilização das pessoas que tenham se utilizado 

das pessoas jurídicas beneficiárias dos recursos públicos, para auferir benefícios de forma 

ilegal, em desvio de finalidade, mas que se encontravam necessariamente vinculadas à gestão 

da res publica. 

 O art. 5º, inc. II da Lei n. 8.443/1992, por sua vez, prevê expressamente que a 

jurisdição do Tribunal abrange “aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte dano ao Erário”. 

 No referido dispositivo, o legislador procurou estabelecer preceito genérico, de modo 

a abarcar aqueles que não estavam diretamente responsáveis pela gestão de bens afetados ao 

projeto.  

. O art. 8º, caput da lei expressamente prevê a responsabilidade solidária da autoridade 

que não adotar providências no sentido da instauração da tomada de contas especial, nas 

hipóteses de omissão no dever de prestar contas, não comprovação da aplicação dos recursos 

repassados pela União, verbis: 

 

Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da 

aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do 

art. 5° desta Lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores 

públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de 

que resulte dano ao Erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de 

responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à 
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instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos 

responsáveis e quantificação do dano. 

 

 Verifica-se a necessidade instauração de tomada de contas especial, para a estrita 

observância dos dispositivos legais acima elencados. 

 No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa, o gestor deve encaminhar o 

processo, quando houver indícios da prática de ilícito dessa natureza, para que haja a apuração 

pela autoridade competente e adoção das medidas cabíveis, para a recuperação dos eventuais 

valores identificados como desfalcados do erário, assim como para a imposição das sanções 

cabíveis, nos termos do art. 12 c/c 14 da Lei no 8.429/1992. 

 O art. 7º da referida lei estabelece que o ato de improbidade que causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito deverá ensejar, pela autoridade 

administrativa responsável pelo inquérito, à representação ao Ministério Público, para a 

indisponibilidade dos bens do indiciado, de modo a assegurar o integral ressarcimento do 

dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 

 O art. 35, inc. V, alínea e da Lei n. 13.019/2014 determina que a celebração e a 

formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão, dentre outros 

requisitos, da emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá 

pronunciar-se, de forma expressa, quanto à descrição de quais serão os meios disponíveis a 

serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos 

que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das 

metas e objetivos. 

A legislação, portanto, estabelece de forma expressa que o setor técnico deverá 

analisar especificamente as condições pelas quais a verificação da execução técnica e 

financeira se dará, para que seja mitigado o risco de perdas em desfavor do erário público, 

considerando as especificidades do objeto da contratação. 

 A Lei n. 13.019/2014 prevê, no art. 59, que a administração pública emitirá relatório 

técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração 

ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 

o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas 

devida pela organização da sociedade civil.  

 O dever de fiscalização pelo órgão concedente, portanto, ao longo da execução do 

projeto é claro, para que seja reduzido o risco de desvios, respondendo o gestor que se omitir 

desse dever, conforme entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência brasileira. 

 O Tribunal de Contas da União, em alguns casos, já determinou a revisão dos 

normativos internos das instituições submetidas a sua fiscalização, quando constata que 

aqueles são insuficientes para a preservação do interesse público: 

apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação, o devido 

plano de ação para a reanálise das prestações de contas de todos os projetos 

audiovisuais aprovados, sem ou com ressalvas, nos termos da IN Ancine nº 124, de 

2015, caso não abarcados na determinação prolatada pelo item 9.3.2 do Acórdão 

4.835/2018-2ª Câmara, sem a análise complementar prevista no art. 2º, XXVI, do 

referido normativo, garantindo que a nova análise se desenvolva pela conferência de 

todos os documentos comprobatórios das despesas realizadas, entre outros 

necessários à evidenciação do bom uso dos recursos públicos, devendo o referido 

plano de ação conter, no mínimo, a relação das medidas a serem adotadas, com os 



 

 

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203 
78 

responsáveis para cada ação e o prazo para a sua implementação, não devendo aí ser 

superior a 12 (doze) meses contados da ciência desta deliberação (Achado III.1) 

 

 Na hipótese da instituição concedente não deter os recursos necessários para a 

realização da fiscalização, não deve dar continuidade à concessão de recursos, sob pena de 

responsabilidade pessoal do gestor público, conforme entendimento do Tribunal de Contas da 

União: 

2. Acórdão n.º 721/2019-Plenário: 

determinar que o Ministério da Cidadania, como sucessor do Ministério da Cultura, 

e a Ancine atentem para a necessidade de só celebrarem novos acordos para a 

destinação de recursos públicos ao setor audiovisual, quando dispuserem de 

condições técnico-financeiro-operacionais para analisar as respectivas prestações de 

contas e, também, para efetivamente fiscalizar a execução de cada ajuste, ante a 

possibilidade de responsabilização pessoal do agente público pelas eventuais 

irregularidades perpetrada, com ou sem dano ao erário, em desfavor da 

administração pública (Achado III.3)’; (grifos acrescidos) 

  

 

A instituição que tenha dentre as atribuições a concessão de recursos públicos, 

portanto, não poderá fazê-lo sem que se utilize de um sistema que permita a fiscalização 

técnica e financeira aos longo do desenvolvimento dos projetos, para que possa agir de forma 

tempestiva, na hipótese de inadimplência pela beneficiária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fiscalização, portanto, para que se dê efetivamente, não poderá prescindir da 

aferição da execução técnica do projeto, bem como da regular destinação dos recursos 

públicos, nos termos do contratado e da legislação vigente. 

A necessidade de mitigar o risco de desvios de recursos deve ser realizada mediante a 

utilização sustentável dos recursos tecnológicos disponíveis, de modo a ser realizada em 

tempo real à execução do projeto, sempre que possível. 

A fiscalização técnica e financeira realizada de forma cuidadosa deve ser tempestiva, 

sob pena de graves perdas financeiras a serem impostas ao erário pela ausência de diligência 

de agentes públicos, que devem dispor dos meios necessários para o cumprimento de seus 

deveres. 

No entanto, na atualidade, os órgãos de fiscalização ainda têm que se preocupar com o 

elevado quantitativo de processos de prestação de constas a serem fiscalizados, tendo que 

avaliar se foram ou não apresentados tempestivamente, isto é, não há sequer a informatização 

que permita a apuração automática da informação. 

Nesse quadro, mecanismos que mitiguem a fiscalização dos processos que envolvem 

recursos públicos devem ser anulados e revistos, para o seu aprimoramento, como muitas 

vezes já se manifestou o Tribunal de Contas da União.  

A fiscalização técnica e financeira detalhada, dessa forma, mostra-se obrigatória e 

necessária, para que seja mitigado o risco de desvios dos escassos recursos públicos, em 

observância ao disposto no ordenamento vigente. 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Lorena Duarte Lopes Maia

1
 observa, sobre o tema: “Uma das principais características dos direitos fundamentais, enquanto 

princípios que são, é a sua relatividade, ou seja, por se tratarem de princípios constitucionalmente previstos, os direitos 

fundamentais não se revestem de caráter absoluto, em caso de tensão entre eles cabe o sopesamento de um sobre o outro para 

que se decida daquele mais adequado. Em um estado democrático de direito a Constituição Federal reflete inúmeras 

ideologias, por conseqüência dessa infinidade de assuntos e pensamentos presentes na lei maior, comumente acontece o 

choque entre os princípios neles expostos.” (...) “Marmestein (2008, p. 368) afirma que o STF, assinalando a possibilidade de 

limitação dos direitos fundamentais, decidiu que não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se 

revistam de caráter absoluto. Para Alexandre de Morais (2003, p. 61), “os direitos e garantias fundamentais consagrados pela 

Constituição Federal não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados 

pela carta Magna (princípio da relatividade)”. Diante da visão dos renomados autores, conclui-se que o caráter de relatividade 

do qual são revestidos os princípios torna possível que, em caso de choque entre eles, haja a ponderação entre eles e decida-

se pela aplicação do princípio mais adequado ao caso concreto. Considerar os direitos fundamentais como princípios 

significa, portanto, aceitar que não há direitos com caráter absoluto, já que eles são passíveis de restrições recíprocas. 

Conclui-se que os direitos fundamentais são disciplinados por normas do tipo principiológicos, pois possuem características 

próprias de princípios, sendo a principal delas a sua relatividade 

Acórdão TCU 721/2019 - TC 017.413/2017-6. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-

completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2343794%22. Acesso em 20/10/2021, às 0h17. 
1 O art. 6º da Lei n. 8.443/1992 prevê que estão sujeitas à tomada de contas as pessoas indicadas nos incisos I a VI do art. 5º 

da Lei. 

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável 

pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo 

com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009). I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão 

dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; II - na hipótese do art. 10, 

ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 

circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até 

duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

cinco anos; III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos 

direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo 

agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. IV - na 

hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa 

civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 

2016) Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim 

como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 
1 Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação 

destinada a apurar a prática de ato de improbidade. § 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, 

conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha 

conhecimento. § 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as 

formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do 

art. 22 desta lei. 

§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de 

servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em 

se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. 
1 Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes 

providências pela administração pública: (...) V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá 

pronunciar-se, de forma expressa, a respeito: (...)e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a 

fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução 

física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos; 
1 Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de 

mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou 

de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou 

em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da 

sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 

13.204, de 2015) 

Acórdão 721/2019 - TC 017.413/2017-6. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-

completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2343794%22. Acesso em 20/10/2021, às 0h27. 

"49. A responsabilidade dos administradores de recursos públicos, escorada no parágrafo único do art. 70 da Constituição 

Federal (...) segue a regra geral da responsabilidade civil. Quer dizer, trata-se de responsabilidade subjetiva. O fato de o ônus 

de provar a correta aplicação dos recursos caber ao administrador público não faz com que a responsabilidade deixe de ser 

subjetiva e torne-se objetiva. Esta, vale frisar, é responsabilidade excepcional, a exemplo do que ocorre com os danos 

causados pelo Estado em sua interação com particulares - art. 37, § 6º, da Constituição Federal.  50. A responsabilidade 

subjetiva, vale dizer, possui como um dos seus pressupostos a existência do elemento culpa." (Acórdão no 249/10 - 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2343794%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2343794%22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12120.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm#art148
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art1
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2343794%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2343794%22
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Plenário) Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/305081/a-responsabilizacao-de-agentes-publicos-no-tcu-sob-

a-perspectiva-do-novo-decreto-9-830-19. Acesso em 20/10/2021, às 0h38. 
1 Processo: 21160.000320/2013-20, Relatório nº: 201306059, UCI Executora: SFC/DRAGR - Coordenação-Geral de 

Auditoria da Área de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Disponível em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/6023.pdf. Acesso em 

20/10/2021, às 0h50. 
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RESUMO 

Os recursos disponíveis nas contas correntes das estatais são objeto de regulamentação específica, 

distinta daquela aplicável às empresas privadas que tenham como acionista a União Federal. A 

vinculação dos recursos financeiros à atividade fim das estatais não faculta ao gestor a sua livre 

disposição, sob pena de responsabilização. Este artigo procura esclarecer os limites da atuação do 

gestor, quando da existência de saldos de pequena monta nas contas correntes, para se compreender se 

é possível a sua aplicação em investimentos, ou se a manutenção desses valores sem sua aplicação 

viola o dever do administrador de manter os valores ao menos corrigidos, evitando a sua depreciação 

e, portanto, perdas financeiras. 

Palavras-chave: Saldos. Conta corrente. Estatal. Aplicação financeira 

 

ABSTRACT 

The resources available in the current accounts of public companies are subject to specific regulation, 

different from that applicable to private companies whose shareholder is the Federal Government. The 

linking of financial resources to the core activity of the state-owned complanies does not allow the 

manager to to freely dispose of them, under penalty of liability. This article seeks to clarify the limits 

of the manager´s performance, when there are small balances in the current accounts, in order to 

understand if it is possible to aplly them in investments, or if the maintenance of these values without 

their application violates the duty of the manager of keeping the values at least corrected, avoiding 

their depeciation and, therefore, financial losses. 

Keywords: Balances. Checking account. State-owned company. Financial Application. 

 

ABSTRACTO 

Los recursos disponibles em las cuentas corrientes de las empresas públicas están sujetos a uma 

regulación específica, diferente a la aplicable a las empresas privadas cuyo accionista es el Gobierno 

Federal. La vinculación de los recursos financieros a la actividad principal de las empresas estatales no 

permite al administrador disponer de ellos libremente, bajo pena de responsabilidad. Este artículo 

busca esclarecer los límites del desempeño del administrador, cuando existen pequeños saldos em las 

cuentas corrientes, com el fin de entender si es posible aplicarlos em inversiones, o si el 

http://lattes.cnpq.br/9595390363852405
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mantenimiento de estos valores sin su aplicación viola la Deber del administrador de mantener los 

valores al menos corregidos, evitando su depreciación y, por tanto, pérdidas financieras. 

Palabras clave: Saldos. Cuenta corriente. Empresa pública.  Aplicación financiera. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As estatais não financeiras, na atuação para a consecução de suas finalidades 

institucionais, utilizam-se de contas correntes e, em razão de aspectos operacionais, 

determinados valores podem permanecer alocados nessas contas bancárias. 

 A depender do patrimônio movimentado pela estatal, menores ou maiores montantes 

podem permanecer nas contas correntes utilizadas para a realização de pagamentos, por 

períodos maiores ou menores, a depender de uma série de variáveis. É o caso, por exemplo, 

de valores alocados nas contas para determinados pagamentos, mas, por conta de alguma 

oscilação de preços, não foram utilizados. 

 A manutenção de saldos residuais nas contas correntes, no entanto, deve observar não 

a conveniência e oportunidade da Administração, mas a legislação incidente, assim como a 

finalidade precipúa da estatal. Desse modo, temos que os atos relativos à gestão de caixa são 

de natureza vinculada. 

 No presente artigo procuramos analisar a extensão da regulamentação quanto ao tema, 

de modo a entendermos os limites da atuação do gestor, no sentido de mitigar o risco de 

perdas financeiras, mediante a análise quanto à possibilidade ou não de aplicação dos 

recursos. 

 

A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAS CONTAS CORRENTES DAS ESTATAIS  

 

 Algumas instituições financeiras disponibilizam às estatais serviços que consistem na 

aplicação automática de saldos que eventualmente fiquem em caixa, o que geraria rendimento 

diário. 

 A Resolução n.º 3.284/2005 do Banco Central do Brasil (BACEN), no entanto, veda a 

aplicação dos recursos de empresas públicas não financeiras em investimentos que não sejam 

fundos extramercado. 

 Dispõe a resolução em comento que: 

 

Art. 1º Fica reconhecida a situação de que trata o art. 4º, caput e alínea "c", do 

Decreto-lei nº 1.290, de 1973, para efeito de aplicação, na forma a seguir 

estabelecida, das disponibilidades oriundas de receitas próprias das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista integrantes da Administração Federal 

Indireta. 

 Art. 2º A aplicação das disponibilidades de que trata o art. 1º somente pode ser 

efetuada em fundos de investimento extramercado administrados pela Caixa 

Econômica Federal, pelo Banco do Brasil S.A. ou por instituição integrante do 

conglomerado financeiro por eles liderados, constituídos com observância do 

disposto nesta Resolução. 

 

 Inicialmente, é necessário observar que não se vislumbra em que medida os “saldos 

residuais”  se diferenciam das disponibilidades desta estatal. 
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  Diógenes Gasparini esclarece que “...disponibilidade de caixa é o numerário 

(dinheiro, cheques, cartas de crédito) sobejante do encontro do somatório dos recebimentos 

com a soma dos pagamentos ocorridos em um dado espaço de tempo (dia, semana, mês)”.  

 Sob a ótica contábil, o termo “disponibilidades” se refere ao dinheiro em caixa e em 

bancos, bem como valores equivalentes, como cheques em mãos e em trânsito e que 

representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da empresa e 

para as quais não haja restrições para uso imediato.  

 Na hipótese de disponibilidades de uma entidade integrante da Administração Pública, 

pode-se concluir que se trata do numerário disponível em caixa e/ou conta bancária de um 

ente federativo ou de sua administração indireta. 

 Nota-se, ante as definições expostas, que os “saldos residuais” parecem se amoldar 

adequadamente ao que tem sido entendido como disponibilidade de caixa. Assim se dá pois 

os “saldos residuais” são saldos que, eventualmente, ficam em caixa, sem estarem vinculados 

ao pagamento de qualquer despesa imediata.  

 Sendo assim, não se mostra possível a aplicação dos chamados “saldos residuais”  em 

fundos diversos dos extramercado, por expressa disposição do art. 2º da Resolução n.º 

3.284/2005 do BACEN acima transcrita sobre as disponibilidades de empresas públicas e 

sociedades de economia mista federais. 

 O Decreto-Lei n.º 1.290/1973 previu, nos artigos 2º e 3º, que as entidades da 

Administração Pública Indireta poderiam adquirir títulos do Tesouro Nacional com 

disponibilidades resultantes de suas receitas próprias e que tais disponibilidades não poderiam 

ser aplicadas em investimentos diversos. Tais determinações foram consolidadas nos artigos 

7º e 8º do Decreto n.º  93.872/1986. 

 Esse já era o entendimento jurisprudencial do TCU, consubstanciado na Súmula 207 

com o seguinte enunciado:  

 

É vedada aos órgãos da Administração Federal Direta, às autarquias, às empresas, às 

sociedades de economia mista e às entidades sob seu controle acionário, bem como 

às Fundações supervisionadas pela União, a aplicação, em títulos de renda fixa ou 

em depósitos bancários a prazo, de disponibilidade financeiras, salvo - quando 

resultantes de receitas próprias - a aplicação em títulos do Tesouro Nacional, por 

intermédio do Banco Central do Brasil ou na forma que este estabelecer e sem 

prejuízo das respectivas atividades operacionais. 

  

A aplicação, portanto, dos “saldos residuais” deve-se dar em consonância com os 

termos da Resolução n.º 3.284/2005 do BACEN, uma vez que esta apenas permite a aplicação 

das disponibilidades de empresas públicas federais em fundos de investimento extramercado 

administrados pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil S.A. ou por instituição 

integrante do conglomerado financeiro por eles liderados.   
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PELAS ESTATAIS  

 A utilização de serviços pelas estatais, por outra via, deve ser objeto de licitação, 

observadas as ressalvas legais, uma vez que constituem serviços prestados por terceiros no 

mercado, nos termos do art. 28 da Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais). 

 A contratação de serviços a serem prestados por instituição financeira, assim, não 

fogem à regra: devem ser objeto de licitação, salvo as hipóteses excetuadas na própria lei, 

como é a hipótese do Decreto-Lei n.º 1.290/1973, nos artigos 2º e 3º. 

 Aos órgãos de controle externo e interno das três esferas de governo caberá a 

fiscalização das empresas públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, 

inclusive aquelas domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à economicidade e à 

eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e 

patrimonial, nos termos do art. 85 da Lei n. 13.303/2016. 

 O legislador, portanto, entendeu que não cabe ao gestor da estatal contratar mediante 

licitação a prestação de serviços bancários que envolvam a aplicação dos saldos residuais de 

suas contas correntes. Aqueles deveriam ser dirigidos à aplicação em Títulos do Tesouro 

Nacional, no sentido de afastar o risco próprio de aplicações financeiras em títulos dotados de 

maior volatilidade. 

 

A INDISSOCIÁVEL FINALIDADE INSTITUCIONAL  

 O afastamento das aplicações do risco inerente às aplicações realizadas em empresas 

de capital aberto na Bolsa de Valores ou em fundos de investimento sem as restrições 

susomencionadas, fica mais evidente quando verificamos a constituição dos fundos 

extramercados, conforme regulado pela mencionada Resolução, majoritáriamente originários 

do setor público, quando não por ele controlado: 

 

Art. 4º Na carteira dos fundos de investimento extramercado, comuns ou exclusivos, 

deverão estar presentes: I - títulos de emissão do Tesouro Nacional, em percentual 

não inferior a 75% (setenta e cinco por cento), adquiridos em compras sem 

compromisso de revenda; II - certificados ou recibos de depósito bancário de 

emissão de instituição integrante do conglomerado financeiro referido no art. 2º, em 

percentual não superior a 25% (vinte e cinco por cento). 

 

 O legislador entendeu, assim, como legítima e eficaz a aplicação nos Títulos do 

Tesouro Nacional, não havendo que se ocupar o gestor público quanto à eventual maior 

rentabilidade ou não dos referidos títulos ou as demais aplicações disponíveis no mercado. Ao 

que parece, o risco de desvios e aplicações que acarretassem perdas afastaram a opção em 

tela, em estrita observância do princípio da eficiência administrativa, constante no art. 37, 

caput da CRFB/88. 

 Inobstante as estatais possuírem natureza de direito privado, a observância do 

princípio da eficiência não importa a busca exclusiva do lucro, podendo este permanecer em 

segundo plano em razão da necessidade de observar o próprio objeto social da instituição, ou 

seja, os motivos pelos quais aquelas existiam. 

 GUSTAVO ZAGREBELSKY a respeito da atuação do Estado no segmento 

econômico esclarece: 
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El âmbito por excelencia de la intervención estatal sigue siendo, como siempre, el 

del ejercicio de los derechos económicos. Pero es evidente hoy sus objetivos son 

mucho más vastos, em consonancia com las crecientes expectativas sobre la “justa” 

redistribución social de los bienes materiales y con la incidencia destructora que la 

economía, acelerada por la tecnología, tiene sobre otros bienes sociales, como la 

vida, la salud y el medio ambiente. 

 

 MARIA DI PIETRO esclarece-nos quanto à submissão do administrador público à 

legislação de Direito Público específica e restritiva a sua atuação, de modo que os interesses 

dos administrados sejam respeitados: 

 

Não há possibilidade de estabelecer-se, aprioristicamente, todas as hípóteses em 

que a Administraçäo pode atuar sob regime de direito privado; em geral, a opção é 

feita pelo próprio legislador, como ocorre com as pessoas jurídicas, contratos e 

bens de domínio privado do Estado. Como regra, aplica-se o direito privado, no 

silêncio da norma de direito público. 

O que é importante salientar é que, quando a Administração emprega modelos 

privatísticos, nunca é integral a sua submissão ao direito privado; às vezes, ela 

se nivela ao particular, no sentido de que não exerce sobre ele qualquer prerrogativa 

de Poder Público; mas nunca se despe de determinados privilégios, como 

o juízo privativo, a prescrição quinquenal, o processo especial de execução, a 

impenhorabilidade de seus bens; e sempre se submete a restrições concernentes 

à competência, finalidade, motivo, forma, procedimento, publicidade. Outras 

vezes, mesmo utilizando o direito privado, a Administração conserva algumas 

de suas prerrogativas, que derrogam parcialmente o direito comum, na medida 

necessária para adequar o meio utilizado ao fim público a cuja consecução se 

vincula por lei. 

Por outras palawas, a norma de direito público sempre impõe desvios ao direito 

comum, para permitir à Administração Pública, quando dele se utiliza, alcançar os 

fins que o ordenamento jurídico lhe atribui e, ao mesmo tempo, preservar os direitos 

dos administrados, criando limitações à atuação do Poder Público. 

 

 O ordenamento jurídico, portanto, reporta a doutrina, estabelece que o ato 

administrativo encontra-se imbuído sempre do atendimento da finalidade maior, que é o 

interesse público: 

 

(...) a exteriorização de vontade dos 

agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob 

regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender 

o interesse público. 

 

 O ato afastamento do interesse público resulta em desvio de finalidade, como já 

ilustrava HELY MEIRELLES: 

 

O desvio de finalidade ou de poder verifica-se quando a autoridade, embora atuando 

nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos 

objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público. O desvio de finalidade ou de 

poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, por outras palavras, a violação moral 

da lei, colimando o administrador público fins não queridos pelo legislador, ou 

utilizando motivos e meios imorais para a pratica de um ato administrativo 

aparentemente legal. 

O ato praticado com desvio de finalidade - como todo ato ilícito ou imoral - ou é 

consumado às escondidas ou se apresenta disfarçado sob o capuz da legalidade e do 

interesse público. Diante disto, há que ser surpreendido e identificado por indícios e 

circunstâncias que revelem a distorção do fim legal, substituído habilidosamente por 

um fim ilegal ou imoral não desejado pelo legislador. Dentre os elementos 
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indiciários do desvio de finalidade está a falta de motivo ou a discordância dos 

motivos com o fato praticado. 

 

 O interesse público, como leciona DI PIETRO, não é passível de disposição, salvo as 

hipóteses expressas na legisação, de forma que o gestor responderá se agir em seu desfavor: 

 

Precisamente por não poder dispor dos interesses públicos cuja guarda lhes é 

atribuída por lei, os poderes atribuídos à Administraçäo têm o caráter de poder-

dever; são poderes que ela não pode deixar de exercer, sob pena de responder pela 

omissão. Assim, a autorídade não pode renunciar ao exercício das competências 

que lhe são outorgadas por lei; não pode deixar de punir quando constate a prática 

de ilícito administrativo; não pode deixar de exercer o poder de polícia para coibir 

o exercício dos direitos individuais em conflito com o bem-estar coletivo; não pode 

deixar de exercer os poderes decorrentes da hierarquia; não pode fazer liberalidade 

com o dinheiro público. Cada vez que ela se omite no exercício de seus poderes, é 

o interesse público que está sendo prejudicado. 

O princípio do interesse público está expressamente previsto no artigo 2o, 

caput, da Lei n. 9.784/99, e especificado no parágrafo único, com a exigência de 

"atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes 

ou competências, salvo autorização em lei" (inciso II). Fica muito claro no 

dispositivo que o interesse público é irrenunciável pela autoridade administrativa. 

 

 O legislador, ao afastar a aplicação dos recursos das estatais de riscos próprios de 

aplicações em Bolsa de Valores, por exemplo, entendeu a opção como a medida necessária e 

suficiente para o atingimento do interesse público, que caminha ao lado do princípio da 

eficiência. Afinal, não há que se entender adequado ao interesse público o ato administrativo 

que seja ineficiente. 

 ALEXANDRE DE MORAES manifesta-se no sentido de que o princípio da eficiência 

compreende a produção do efeito pretendido, pelo qual é alcançado o resultado positivo, 

“exercendo suas atividades sob o manto da igualdade de todos perante a lei, velando pela 

objetividade e imparcialidade”. O autor observa ainda a seguir: 

 

Assim, princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração Pública direta e 

indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 

competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem 

burocracia e sempre em busca da qualidade, primado pela adoção dos critérios legais 

e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de 

maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Note-

se que não se trata da consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio 

da eficiência dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços 

sociais essenciais à população, visando a adoção de todos os meios legais e morais 

possíveis para satisfação do bem comum. 

 

 A atuação do gestor, por outro lado, quanto à aplicação ou não dos referidos saldos 

das contas correntes é regulada por norma de ordem cogente, pois “se impõem por si mesmas, 

excluindo qualquer arbítrio individual, mesmo que o indivíduo por elas beneficiado tenha 

renunciado o seu favor protecionista”, conforme esclarece MEGBEL FERREIRA. Desse 

modo, não há espaço para discricionariedade quanto à realização ou não do ato, na forma prescrita. 

A legislação sequer exige a realização de qualquer dano ao erário, para a configuração do seu 

descumprimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A legislação que regula a aplicação dos saldos em contas correntes das estatais é 

composta por normas de ordem cogente, de modo que não pode o gestor afastar-se de sua 

observância. O legislador realizou a opção legislativa por afastar o risco dos valores dos 

saldos das contas correntes das estatais nos termos do princípio da eficiência administrativa, 

sempre associado ao princípio da supremacia do interesse público. 

Não se trata de apenas aplicar nos fundos de investimento extramercado administrados 

pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil S.A. ou por instituição integrante do 

conglomerado financeiro por eles liderados, se o gestor estiver preocupado em evitar a 

depreciação dos valores constantes nas contas.  

 A regulamentação é clara ao determinar a aplicação dos referidos saldos, para que não 

permaneçam ociosos nas contas, em depreciação ou sem qualquer rentabilidade, nos termos 

do princípio da eficiência administrativa, art. 37, caput da CRFB/88. O ato de aplicação de 

tais recursos não detém qualquer espaço para a discricionariedade do administrador e o 

descumprimento do dispositivo não exige dano à estatal, para a sua configuração. 

 Desse modo, a aplicação dos saldos residuais deve se dar em fundos de investimento 

extramercado nos moldes estabelecidos pela Resolução n.º 3.284/2005 do BACEN
1
, conforme 

entendimento sumulado pelo Tribunal de Contas da União. 

 

REFERÊNCIAS 
 

CARVALHO FILHO, JOSÉ DOS SANTOS. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. 

São Paulo: Atlas, 2016. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29ª edição. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2017. 

FERRARI FILHO, Sérgio Antonio. Aplicações financeiras e disponibilidades de caixa dos órgãos públicos. 

Disponível em: 

<http://www.camara.rj.gov.br/setores/proc/revistaproc/revproc2000/revdireito2000B/pare_1200SAFF.pdf>. 

Acesso em 22/10/2021, à 1h. 

FERREIRA, Megbel Abdalla Ribeiro. Repensar a norma jurídica e sua estrutura é fundamental. Disponível em 

https://www.conjur.com.br/2012-fev-24/repensar-norma-juridica-estrutura-fundamental-aplicacao-direito. 

Acesso em 22/10/2021, às 18h06. 

GASPARINI, Diógenes. Disponibilidade de caixa do poder público. Revista de Direito da Procuradoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro, n. 56. Rio de Janeiro: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, 2002, p. 110. 

Disponível em: <https://www.pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MjYyNw%2C%2C>. 

MEIRELLES, Hely Lopez. Direito Administrativo Brasileiro. Editora Malheiros: São Paulo, 1993. 18º ed. 

MORAES, Alexandre.  Direito Constitucional. 25ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

SILVA, Cleber Demetrio Oliveira da. A constitucionalidade dos depósitos das disponibilidades de caixa da 

administração pública em instituição financeira privada. Disponível em: 

<http://www.cleberdemetrio.adv.br/artigos/20141115191246.pdf>. Acesso em 22/10/2021, à 1h. 

ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. 6ª ed. Torino, Espanha: Trotta, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 

https://www.conjur.com.br/2012-fev-24/repensar-norma-juridica-estrutura-fundamental-aplicacao-direito


 

 

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203 
88 

IMPLEMENTAÇÃO DAS FERRAMENTAS LEAN NO PODER PUBLICO 

IMPLEMENTATION OF LEAN TOOLS IN THE PUBLIC AUTHORITY 

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN EN LA AUTORIDAD PÚBLICA 

 

Gregório Pinto Leite 

gregoriopintoleite@gmail.com 

 http://lattes.cnpq.br/6672170695270194 

LEITE, Gregório Pinto. Implementação das ferramentas lean no poder público. Revista 

International Integralize Scientific. Ed.04, n.1, p. 88-98, Outubro/2021. ISSN/2675-5203 
 
RESUMO 
Aplicar o Lean na gestão púbica, com metodologia em lean manufacturing para atuar em melhoria do 

mapeamento de processos, gestão visual e medição dos pilares de Pessoas, Processos e Prestação de 

Serviços. Elaboração de KPI de Indicadores e projetos de melhoria continua com metodologia 

Kaizens.  De acordo com CERVO e BERVIAN, 2002, p. 5.  "A ciência é uma das poucas realidades 

que podem ser legadas às gerações seguintes. Os homens de cada período histórico assimilam os 

resultados científicos das gerações anteriores, desenvolvendo e ampliando alguns aspectos novos.” 

Lean (gestão enxuta) é uma cultura organizacional baseada na filosofia, valores e métodos de gestão, 

que visa “contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do planeta por meio da 

fabricação e fornecimento de produtos e serviços inovadores e de alta qualidade”. Lean resulta em um 

aumento significativo na eficiência da produção e na qualidade do produto. O objetivo desta pesquisa 

foi demonstrar como o sistema de melhoria continua e ferramentas da qualidade geram informações 

rápidas, com gestão visual, tomadas de decisões assertivas e envolvimento de pessoas para projetos de 

melhorias continuas, processo e projetos de redução de custos.. Aumentando assim a eficiência, 

eficácia e efetividade dos serviços e satisfação dos funcionários com performance em treinamentos e 

matriz de habilidade de cada colaborador. Após a finalização e estabilização dessas ferramentas da 

qualidade após 9 meses se consegue medir ganho expressivo, na satisfação do cliente através de 

pesquisa, resultados operacionais com excelência e alta performance. Se não tiver informações precisa 

sobre dados, coletas de dados, gráfico de desempenho, torre de controle indicadores, informatizações 

de projetos de melhoria continua e gestão visual de todos os setores existe um grande problema de 

agrave como fator: Concorrentes políticos e Mídia Digital podendo apresentar informações falsas. A 

metodologia lean tem como base ter gestão visual, organização nas informações, tomadas de decisões 

assertivas e reduzir tempo, melhorar processo, reduzir custos, melhorar a alta performance. 

Palavras-chave:  Lean. Melhoria Continua. Gestão Publica. Gerenciamento de Sistema da qualidade 

 

ABSTRACT 
Apply Lean in public management, with lean manufacturing methodology to improve process 

mapping, visual management and measurement of the pillars of People, Processes and Service 

Delivery. Development of KPI Indicators and continuous improvement projects with Kaizens 

methodology. According to CERVO and BERVIAN, 2002, p. 5. "Science is one of the few realities 

that can be bequeathed to subsequent generations. Men from each historical period assimilate the 

scientific results of previous generations, developing and expanding some new aspects." Lean (lean 

management) is an organizational culture based on philosophy, values and management methods, 

which aims to “contribute to the sustainable development of society and the planet through the 

manufacture and supply of innovative, high-quality products and services.” Lean results in a 

significant increase in production efficiency and in product quality. The objective of this research was 

to demonstrate how the continuous improvement system and quality tools generate fast information, 

with visual management, assertive decision making and people involvement in projects of continuous 

improvements, process and cost reduction projects. Many municipal governments when elected seek 

support from the party to govern and make decisions with their supporters, but there is no traceability 

of their information when they seek and due to the lack of organization, computerization of the 

information is lost. Many successor governments receive the baton with little information from work 

mailto:gregoriopintoleite@gmail.com
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8331FB2573318C54964DF336599A8467
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of the predecessor, with the need to search for information in manuscripts. The research carried out on 

the subject resulted in the confrontation between theory and practice, with strengths of performance in 

providing quality service, direct relationship between municipal citizens, voters, businessmen, 

investors, researchers, faster to meet urgent demands and requests for requests. Thus, increasing the 

efficiency, effectiveness and effectiveness of services and employee satisfaction with performance in 

training and skill matrix of each employee. After completing and stabilizing these quality tools after 9 

months, it is possible to measure a significant gain in customer satisfaction through research, 

operational results with excellence and high performance. If you do not have accurate information 

about data, data collection, performance chart, control tower indicators, computerization of continuous 

improvement projects and visual management of all sectors, there is a major problem of aggravation as 

a factor: Political competitors and Digital Media may present false information. The lean methodology 

is based on visual management, information organization, assertive decision making and reducing 

time, improving process, reducing costs, improving high performance. 

Keywords: Lean. Continuous Improvement. Public administration. Quality System Management 

 

ABSTRACTO 

Aplicar Lean en la gestión pública, con metodología lean manufacturing para mejorar el mapeo de 

procesos, la gestión visual y la medición de los pilares de Personas, Procesos y Entrega de Servicios. 

Desarrollo de indicadores KPI y proyectos de mejora continua con metodología Kaizens. Según 

CERVO y BERVIAN, 2002, p. 5. "La ciencia es una de las pocas realidades que se puede legar a las 

generaciones posteriores. Los hombres de cada período histórico asimilan los resultados científicos de 

las generaciones anteriores, desarrollando y ampliando algunos aspectos nuevos". Lean (lean 

management) es una cultura organizacional basada en la filosofía, los valores y los métodos de 

gestión, que tiene como objetivo "contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad y el planeta a través 

de la fabricación y suministro de productos y servicios innovadores y de alta calidad". Lean resulta en 

un aumento significativo en la eficiencia productiva y en la calidad del producto. El objetivo de esta 

investigación fue demostrar cómo el sistema de mejora continua y las herramientas de calidad generan 

información rápida, con gestión visual, toma de decisiones asertiva y participación de las personas en 

proyectos de mejora continua. procesos y proyectos de reducción de costos. Incrementando así la 

eficiencia, efectividad y efectividad de los servicios y satisfacción de los empleados con el desempeño 

en la formación y matriz de habilidades de cada empleado. Luego de la finalización y estabilización de 

estas herramientas de calidad después de 9 meses si se puede medir la ganancia expresiva en el cliente 

satisfacción a través de una encuesta, el resultado datos operacionales con excelencia y alto 

desempeño. Si no se cuenta con información veraz sobre datos, recolección de datos, cuadro de 

desempeño, indicadores de torre de control, informatización de proyectos de mejora continua y gestión 

visual de todos los sectores, existe un problema mayor de agravamiento como factor: Pueden presentar 

competidores políticos y Medios Digitales. información falsa. La metodología lean se basa en la 

gestión visual, organización de la información, toma de decisiones asertiva y reducción de tiempos, 

mejora de procesos, reducción de costes, mejora de alto rendimiento. 

Palabras clave: Lean. Mejora continua. Gestión pública. Gestión del sistema de calidad 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a junção global de informação via internet a todo momento, junto a economia e 

avanço de tecnologias faz com que todas empresas lute por competitividade, modernidade e 

qualidade assegurando a sobrevivência e crescimento. O conceito de Lean manufacturing ou 

Manufatura Enxuta. O princípio básico desta filosofia é combinar novas técnicas gerenciais 

com máquinas cada vez mais sofisticadas para produzir mais com menos recursos e menos 

mão de obra. O sistema enxuto, surgiu da necessidade das empresas japonesas do setor 

automobilístico como a Toyota Motor Company, Criaram metodologias diferentes no 

processo produtivo de layout de veículos mais rápido e eficaz que os concorrentes.com base 
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no brainstorm surgiu uma nova metodologia produtiva, conhecido como Sistema de Produção 

Enxuto ou Sistema Toyota  

 A sigla "Lean" Foi escrita no livro "A Máquina que Mudou o Mundo" (The Machine that 

Changed the World) de WOMACK, JONES E ROOS publicado nos EUA em 1990. Conceito 

Six Sigma: De acordo com Shewhart 1939, p.18). O primeiro desenvolvimento da ideia de 

que qualquer parte do processo que se desvie três sigma da média requer melhorias. Um 

sigma é um desvio padrão. A metodologia Six Sigma exige que as operações cheguem a um 

nível “seis sigma”, o que significa, essencialmente, 3,4 defeitos para cada milhão de 

oportunidades. O objetivo é usar a melhoria contínua do processo e refinar os processos até 

que eles produzam resultados estáveis e previsíveis. Six Sigma é uma metodologia baseada 

em dados que fornece ferramentas e técnicas para definir e avaliar cada etapa de um 

processo. Ele fornece métodos para melhorar a eficiência em uma estrutura de negócios, 

melhorar a qualidade do processo e aumentar o lucro final. A definição de aleatório em 

termos de uma operação física é notoriamente sem efeito nas operações matemáticas da teoria 

estatística porque, no que diz respeito a essas operações matemáticas, aleatório é pura e 

simplesmente um termo indefinido. A teoria matemática formal e abstrata tem uma existência 

própria independente e às vezes solitária. Mas quando um termo matemático indefinido, como 

aleatório, recebe um significado operacional definido em termos físicos, ele assume 

significado empírico e prático. Cada teorema matemático envolvendo este conceito 

matematicamente indefinido pode então receber a seguinte forma preditiva: Se você fizer isso 

e aquilo, então isso e aquilo acontecerão. Segundo (SHEWHART; DEMING, 1967). Com a 

Guerra em (1939-1945), a base do controle de qualidade ajudou as empresas e industrias de 

material bélico, governamental e privado a confeccionar e projetar com certificação e 

qualidade medindo eficiência, eficácia e redução de custos. O grande desempenho foi o 

controle com gestão visual de gráficos voltado a estatística. As normas American War 

Standards Z1.1, Z1.2 e Z1.3 (conhecidas como Z-pamphlets), publicadas em 1941 e 1942, 

definem o padrão os procedimentos estatísticos utilizados. 

 

Conceitos de ferramentas lean: 

DMAIC: O método DMAIC é usado principalmente para melhorar os processos de negócios 

existentes. As letras representam Definir o problema e os objetivos do projeto, M Medir em 

detalhe os vários aspectos do processo atual, A Análise para, entre outras coisas, encontrar os 

defeitos de raiz em um processo, I Implementar o processo, C Controle como o processo é 

feito no future. 

 

Cinco porquês/ Ishikawa 

Este é um método que usa perguntas (normalmente cinco) para chegar à problema. O método 

é simples: simplesmente declare o problema final (o carro não deu partida, eu estava atrasado 

para o trabalho novamente hoje) e, em seguida, faça a pergunta “por quê”, analisando o 

problema em sua causa raiz. Nestes dois casos, pode ser: porque não fiz a manutenção 

adequada do carro e porque preciso sair de casa mais cedo para chegar a tempo ao trabalho. 

http://www.sixsigmadaily.com/standard-deviation-description-and-example/
http://www.sixsigmadaily.com/six-sigma-fundamentals-dmaic/
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Árvore CTQ: 

O diagrama da Árvore Crítica para a Qualidade (CTQ) divide os componentes de um processo 

que produz os recursos necessários em seu produto e serviço se você deseja ter clientes 

satisfeitos. 

 

Análise de causa raiz 

Muito parecido com os Cinco Porquês, este é um processo pelo qual uma empresa tenta 

identificar a causa raiz de um defeito e, em seguida, corrigi-lo, em vez de simplesmente 

corrigir os “sintomas” superficiais. Todas as ferramentas e metodologias Six Sigma atendem a 

um propósito: agilizar os processos de negócios para produzir os melhores produtos e serviços 

possíveis com o menor número de defeitos. Sua adoção por corporações em todo o mundo é 

um indicador de seu notável sucesso no ambiente de negócios atual. 

 

VSM- Mapeamento de Fluxo de 

Valor                                                                                         

É a sigla paraValue Stream Mapping ou Mapeamento do Fluxo de Valor. Basicamente, trata-

se de um método de fluxograma para ilustrar, analisar e melhorar os passos necessários para 

entregar um produto ou serviço. Fundamental na metodologia enxuta (ou Lean, que vamos 

conhecer melhor adiante), o VSM é a ferramenta empregada na análise do fluxo das etapas e 

informações do processo, desde o início da criação até a entrega ao cliente.Tal como ocorre 

com outros tipos de fluxogramas, o Mapeamento do Fluxo de Valor utiliza um sistema de 

símbolos próprios para representar as atividades de trabalho e os fluxos específicos de 

informação. O VSM é especialmente útil para encontrar e eliminar os desperdícios, sendo que 

os itens são mapeados de acordo com a respectiva agregação de valor ao cliente nesse caso, 

tudo o que não adiciona melhorias é descartado. O VSM engloba uma visão geral dos e cursos 

próprios da companhia, desde o estado de matérias-primas até a entrega do produto ao cliente. 

Ele ajuda a manter esse foco nos consumidores finais, já que um exemplo típico de um 

processo de VSM é estimar um estado atual para a empresa e, em seguida, modelar um futuro 

após o mapeamento. Assim, esses procedimentos determinarão, por exemplo, o quanto dos 

esforços empregados será transformado em repasse ao preço final do produto. Caso esse valor 

seja excessivo, é possível utilizar o VSM para identificar maneiras de utilizar melhor as 

matérias-primas e transformar o processo em uma quantia final mais acessível aos clientes. 

Trata-se de uma ferramenta especialmente útil para realizar o mapeamento do fluxo de 

material e das informações associadas, além de monitorar e estimar o tempo de execução de 

cada tarefa (o lead time). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sixsigmadaily.com/critical-to-quality-ctq-tree-definition-example/
http://www.sixsigmadaily.com/six-sigma-guides-lockheed-martin-sustainability-goals/
https://blog.delogic.com.br/como-fazer-analise-swot-da-empresa/
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Figura 1- Fluxo de valor em processo 

 

 

 

 

Kaizen: é a metodologia que tem como função identificar problemas, assim como buscar a 

sua solução.O kaízen é uma das práticas de melhoria contínua, onde é instaurado uma 

filosofia dentro da organização para que justamente os funcionários tenham essa visão mais 

crítica sobre os problemas relacionados a sua área de atuação, sendo possível identificar os 

problemas e mapeá-los de uma maneira estratégica a fim de resolvê-los.As 7 etapas da 

implementação: O ciclo de melhoria contínua do Kaizen pode ter sete etapas chaves. Algumas 

delas ocorrem antes da fase de preparação citada acima, enquanto outras são realizadas após a 

fase do evento e do follow-up: 

1. Encontrar problemas, erros ou desperdícios que podem melhorar; 

2. Mapear o processo atual; 

3. Desenvolver uma solução para os problemas previamente definidos, além de 

identificar as causas e propor melhorias; 

4. Preparar e pilotar um evento Kaizen para implementar tais melhorias; 

5. Analisar os novos dados, certificando-se de que os indicadores apontam a real 

melhoria dos problemas foco; 

6. Padronizar os procedimentos que passaram por mudanças e acompanhar suas 

execuções; 

7. Planejar os próximos passos para, assim, retornar ao ciclo de melhoria continua 

Kaizen. 

 

 

https://noticias.universia.pt/educacao/noticia/2020/04/30/1167840/kaizen-filosofia-japonesa-melhoria-continua.html
https://eprconsultoria.com.br/mapeamento-de-processos-entenda/
https://eprconsultoria.com.br/importancia-kpis-organizados/
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Figura 2- Critério para mapear oportunidades de melhorias 

 

 

Ferramenta SIPOC 

A sigla SIPOC em inglês é uma ferramenta com fatores importante para o entendimento de 

um processo e execução de projetos de melhoria continua. 

-Supplier (Fornecedores) – Mapear os Fornecedores de seus processo; 

-Input (Entrada) - Mapear as informações para elaboração do processo; 

-Process. (Process) – Mapear o que é Processo, atividade e rotina. 

-Output (Saída) Mapear o Trabalho Finalizado; 

-Customer (Cliente) – Mapear quem são os clientes que recebe o serviço ou produto acabado. 

Para obter um ótimo resultado é necessário entender como realmente é o significado da sigla 

SIPOC, para obter uma ótima execução no processo. Para aplicar a melhoria continua é 

necessário enxergar a oportunidade de melhoria e seus desvios; A metodologia SIPOC é uma 

ferramenta simples e analisar processo irá direcionar para o que é importante no trabalho e 

equipe.  

 

Ferramenta PDCA 

A ferramenta é um ciclo de PDCA está exclusivamente ligado a filosofia que prega o kaizen. 

O PDCA é uma abreviação para 4 palavras: 

-Planejar: Planejar a oportunidade de melhorias antes da aplicação; 

-Definir: Planejar a execução daquilo que já está planejado; 

-Controlar: Controlar os erros, desvios que surgirem; 

-Analisar: Analisar e solucionar as não conformidades. Devido ciclo de perguntar e analise se 

conhece a ferramenta como PDCA. 

A qualidade sempre pode ser melhorada, então o PDCA pode ser aplicado quantas vezes for 

necessário. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Conceito Lean: 

Lean (gestão enxuta) é uma cultura organizacional baseada na filosofia, valores e métodos de 

gestão, que visa “contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do planeta por 

meio da fabricação e fornecimento de produtos e serviços inovadores e de alta 

qualidade”. Lean resulta em um aumento significativo na eficiência da produção e na 

qualidade do produto. 

 

Desmembramento 

Implementar controle estatístico com gestão visual através de um Programa de excelência 

empresarial com base no 3P Pessoa, Processo, Prestação de serviços;Com um programa de 

medição de controle interno e marketing digital para apresentação da prestação de serviços e 

pesquisa de satisfação das comunidades, empresas e a quem possa interessar no setor de 

serviço público no que tange ao processo atender demanda.Nas palavras de Ferreira (2012), o 

gestor público deve analisar os processos e monitorar em parare-lo junto a evolução digital e 

transformação que é um fato real e preciso para acontecer. Para gerenciar entidades, 

instituições, setores, departamentos e órgãos públicos é necessário adaptar a essas mudanças 

com avanço de tecnologia, segurança da informação em tempo real a cada pessoa que possa 

ter um exclusivo aparelho com internet, obter informações em tempo real do mundo afetando 

diretamente as empresas.  

 

Metodologia 

A pesquisa é elaborada através de coleta de dados, manipuladas através de coleta de dados, 

filtrados as informações através do conceito lean utilizando as ferramentas de qualidade e 

consulta de matéria de apoio a conteúdo específicos com foco no tema do artigo.Essa pesquisa 

permite o acesso a uma visão ampla em várias ideias de pensamentos e oportunidades de 

melhorias e ganhos com projetos de redução de custos e oportunidade de melhorias em seus 

processos como também reduzir ou eliminar a movimentação de documentos e Pessoas em 

setores.O material foi referenciado e as sequência de informações serão organizados em 

tópicos específicos. 

 

 Demanda: Atender a gestão Poder Publico 

Pessoas: Através do Programa de excelência empresarial, atuar fortemente em consultorias, 

auditorias e treinamentos, qualificação, informatização e recursos para apoiar os 

colaboradores no processo de apoiar a gestão pública para atender a população, comunidade e 

empresas; Elaborar uma matriz de habilidade de cada setores onde os funcionários conhecerão 

seus processos e de seus colegas podendo se qualificar e apoiar em missões, atividade e 

rotinas de seus setores; Implementar o programa de qualidade, treinar e qualificar a todos para 

atingir um processo padronizado com qualidade e aproveitar os colaboradores em outras 

atividades; Após seu treinamento o colaborador terá um acompanhamento do Recursos 

Humanos para o seus Plano de desenvolvimento individual na curva de aprendizado podendo 

elaborar sucessão de suas atividades ou desligamento; 
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Segundo Deming (1990, p.125): “A qualidade é definida por um responsável qualificado e 

entende de critérios que está na posição de avaliador, na visão do colaborador sua execução é 

com qualidade, devido a não conhecer o critério de especificação e tolerância, um alto índice 

de refugo devido à falta de qualidade significa prejuízo ao Caixa da empresa”.  

 

Processo:  

Elaborar um fluxo de negócio com elaboração do plano de governo, elaboração da estrutura 

organizacional, cadeia de suprimentos, secretarias, portal da clínica da qualidade, ouvidoria, 

pacote de investimento e monitoramento da gestão pública; Monitoramento do 3P Pessoa, 

Processo, Prestação de Serviços e Programa de excelência empresarial; Elaborar critério de 

excelência empresarial, criando centro de excelência e treinamento e implantar um portal de 

gestão de qualidade. 

 

Prestação de Serviço Público: Desmembrar Secretarias: 

Secretaria de saúde: Atender demandas médicas, exames, atendimentos, recursos de 

maquinas, kaizen com foco em melhorias;Secretária de segurança: Atender demandas de 

monitoramento de câmera, controle, fiscalização, auditoria e inventário de arma e porte, 

fiscalização de ronda ostensiva, elaborar ponto estratégico para polícia militar.Secretaria de 

Educação: Desenvolver Escola Piloto, mapear escolas, medir necessidades, contratação de 

professores e auxiliares, fornecimento de uniforme, merenda, evento, visita Gestor público, 

merenda, cultura Hino Nacional.Secretaria Transporte Público: Elaborar terminal de bilhete 

único aumentar rota de ônibus com ar condicionado e wifi.Secretaria da casa do Idoso: 

Elaborar bailes ano 70 e 80, palestras e cursos, eventos beneficentes, senso do idoso, 

Marketing digital e fomentar a cultura de qualidade de vida do idoso.Secretaria de 

infraestrutura: Elaborar junto ao governo estadual e federal novas obras de CDHU, apoiar 

pessoas PCD com deficiência física, implantar semáforo inteligente, e revitalização de 

avenidas referente a enchentes.Secretaria de igualdade da Mulher: Fomentar campanhas do 

mês rosa, Homenagem as mulheres, Implantação de uma delegacia da mulher.Secretaria de 

Proteção dos Animais: Fomentar campanha de doações de animais, castração, campanha de 

vacinação gratuitas.Secretaria de ciências e pesquisa cientifica: Elaborar um centro 

aeroespacial, criar incubadora para início de novas empresas, criar um polo industrial, criar 

um centro de pesquisa. 

 

Elaborar Gestão visual para medição e controle estatístico para tomada de decisão 

assertiva. 

Pilar Pessoas: Indicador: Elaborar um Dashboards de curva de aprendizado de cada setor e 

cada colaborador treinados e qualificados junto ao programa de excelência; Elaborar um 

Dashboards de matriz de habilidade de cada setor e cada colaborador treinados e qualificados 

junto ao programa de excelência; Elaborar um MFA analise de feedback – Pesquisa de 

satisfação interna dos funcionários e medir a satisfação e necessidade; Elaborar um processo 

de padronização de controle de atividades, rotinas dos setores e habilidade. 
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Pilar Processo: Indicador 

Elaborar um mapeamento de processo com base na sigla SIPOC – Fornecedor x Entrada x 

Processo x Saída x Cliente: Coletar informação de quem o fornecedor interno e externo, 

coletar informações de suas entradas de serviços, coletar informações de seus processos e 

verificar o lead time, coletar informações da saída de entrega da prestação de serviço interno e 

externo, coletar informações de quem são seus clientes no processo  e elaborar uma pesquisa 

de satisfação da entrega do serviço de cada setor, Elaborar um VSM Mapeamento de Fluxo de 

valor e medir o lead time: Mapear todos os fluxos de valor e medir o lead time de execução. 

Ponto Critico: Medir os pontos críticos e impacto causa e efeito; Padronização: elaborar 

planilha de padronização em todos os setores com medição em processo; 

 

Pilar Prestação de Serviços: Indicador 

Elaborar um portal Andom com a sigla QCPC Clínica da qualidade para receber reclamações 

e monitorar a não conformidade; Elaborar uma pesquisa de satisfação para medir os serviços 

prestado nos setores junto aos clientes; Monitorar os indicadores da prestação de serviço de 

todos os setores quanto a prazo, qualidade e entrega. Elaborar uma ouvidoria para mapear as 

reclamações e devolutivas. 

 

Plano de ação Anual para execução e planejamento estratégico 

Elaborar junto a gestão um plano anual de governo para traçar metas mensais, trimestrais, 

semestrais. 

 

 PMS – Plano de Metas Setoriais 

Elaborar conforme o PA os planos de metas setoriais e gerenciais para cumprimento de cada 

uma delas conforme mapeado. 

 

Aplicação das Ferramentas de qualidade 

-Torre de controle: Medir KPI de indicadores de gastos; 

 

Projeto Kaizen Melhoria, redução de custos, melhoria no processo:  

-Medir redução de tempo no processo dos setores públicos e mapear a eficiência e ganhos; 

 

 

Identidade:  

-Mapear os setores e mapear cada identidade e padronizar. 

-5S senso de desperdício, controlar através de seus indicadores por setor. 

 

Nivelamento de informação: 

Criar e elaborar cultura d reunião administrativa de nivelamento de informação referente ao 

programa de excelência empresarial. 

 

Resultado na medição da gestão visual e Eficiência em Custo:  

Monitorar a eficiência dos pilares:  Pessoa, Processo e Prestação de serviços monitorar os 

indicadores com foco em desperdício e Perdas. 
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Eficácia em Resultado: 

Monitorar o plano de metas setoriais, estipulado de PA  

 

Efetividade em Impacto: 

Monitorar o desenvolvimento e a execução da prestação de serviço 

 

Informatização: 

Os pilares da segurança da informação, são base estratégica e critério da proteção de dados da 

companhia. Os 5 principais são confidencialidade; Integridade; Disponibilidade; autencidade; 

Irretratabilidade.Os Principais Pilares da Transformação digital: Transformação digital da 

experiência do cliente, transformação dos processos, modelo de negócio, Mídia sociais, 

computação em nuvem, acesso remoto de mobilidade, big data, internet. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após avaliar a economia do Brasil devido a fatores de potencial agravante como a 

pandemia conhecida como COVID19, desencadeou a economia, gerando grande número de 

desempregados assim não podendo cumprir suas obrigações com seus pagamentos de 

impostos; O poder público gerenciando pelo  governo encontrará grandes dificuldades e 

desafios para equilibrar e monitorar sua gestão afim de ter uma resposta rápida.A gestão do 

executivo sofre diretamente um impacto na crise financeira afetando sua economia. É 

fundamental ajuda e apoio do governo do estado para repassar verbas, recursos para os 

municípios ajudando nas contas públicas e fortalecendo a economia.Com base nessas 

informações é de extrema importância criar um mapeamento de processo de todas as 

execuções de serviços para prestação de entrega a sociedade;Implementar e fomentar projetos 

de melhorias, eliminar o desperdício, reduzir gastos, controlar finanças e verbas;Ser assertivo 

em suas tomadas de decisões, monitorar gráficos, buscar apoio de recursos privados. 

Caso não obtiver um programa de qualidade e gestão de processos com identidade 

visual de seus indicadores para monitoramento do controle estatístico, ponto crítico, projetos 

de melhorias, rotinas, treinamentos e foco no resultado com base no PA plano de ação anual 

com seus PMS plano de metas setoriais;Será difícil ser assertivo e alcançar resultados. Caso 

não buscar se aperfeiçoar em ferramentas de qualidade definida para estabelecer e estabilizar 

o processos, gestão dos processos e gestão visual não atingirá a eficiência em custos, 

efetividade em impactos e a eficácia nos resultados; Sem uma gestão administrativa 

organizada com metodologia não poderá ter bons resultados. Segundo Deming (1990, p.125) 

Tudo o que não pode ser medido, não pode ser controlado. 

Está mais do que claro a nescessidade de criar valores e trabalhar em eliminar ou 

reduzir os gastos em processos, trabalho padronizado, unificação de informação dentro da 

corporação seja privada ou governamentada. é necesssario ter uma visão enxuta de todos os 

processo dentro de uma empresa para ser bem sucedido com uma gestão enxuta em toda a 

empresa. 
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