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Resumo - A transparência na contabilidade e na governabilidade pública é algo de real
importância para que haja organização e confiança por parte da população na gestão
pública e para que possam ser geradas informações que colaborem com o atendimento
dos interesses públicos. Este estudo visa mostrar como a transparência contribui com as
ações administrativas contribui com a possibilidade de participação dos administrados
na gestão da coisa pública, incitando, inclusive, o controle social. A transparência atua
no controle ordenado da adequada aplicação dos recursos econômico-financeiros do
Estado, através da ação administrativa de seus agentes. À Governabilidade cabe o papel
de oferecer um conjunto de condições necessárias ao exercício do poder, onde aponta as
condições estruturais para o Governo promover as transformações necessárias, então, é
clara a necessidade de uma ferramenta que traduza a importância da disponibilização de
informações contábeis transparentes e comparáveis. A metodologia adotada foi a
pesquisa de ordem bibliográfica e documental, desenvolvida a partir de consultas à
obras, documentos e sites de referência. Como resultados, aliado à fundamentação
teórica infere-se que é essencial que haja entendimento acerca da importância da analise
por meio dos indicadores financeiros, para que a sociedade possa atuar de forma
fiscalizadora para com os atos de seus representantes.
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Abstract: Transparency in accounting and public governance is something of real
importance so that there is organization and confidence of the population in public
administration and that it may generate information that supports the care of public
interests as well, to help that may be taken to the needs of that area which is to meet in
society. This study aims to show how transparency helps being demonstrative of the
tool path that administrative actions are reflected in everyday life, and can show the
actions taken by their clients. Having a key role in accounting for Direct and Indirect
Administration of public structure, transparency serves to control the orderly
implementation of appropriate economic and financial resources of the State, by
administrative action of its agents. Governance at the main role of providing a set of
necessary conditions for the exercise of power, which indicates the structural conditions
for the Government to promote the necessary changes. Therefore, it is clear the need for
a tool that reflects the importance of providing transparent and comparable financial
information, and then provide the company a way to understand and participate in the
administration is demanding an efficient and effective administration, or simply
informing the way walks the governance. Thus we conclude that it is essential to have

an understanding about the importance of analysis and better presentation of financial
indicators, so that society can act in a supervisory towards the acts of their
representatives.
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INTRODUÇÃO
Em toda forma de governo democrático é necessária a transparência. Um
instrumento de auxílio à transparência governamental é a fiscalização e o controle
público (social). Esses institutos (fiscalização e controle) têm origem na sociedade e é a
ela que os representantes públicos devem prestar conta de suas ações.
Para que a sociedade possa exercer o que lhe é de direito e para que lhe seja
possível participar ativamente da gestão da coisa pública (res-publica), é necessário que
haja o entendimento e acesso aos dados para gerar informação sobre a gestão conduzida
pelos seus representantes (eletivos ou não) e se estes estão agindo conforme em fiel
observância aos princípios constitucionais gravados no art. 37 de nossa Carta Mágna
aderente às necessidades da sociedade visando ao bem comum.
Consoante se vê, o conceito de accountability pode então ser aplicado, uma vez
que no setor público, ele está ligado à necessidade dos governantes demonstrarem como
estão realizando os gastos públicos e prestarem contas de sua gestão.
A transparência é abordada de forma clara na Lei de Responsabilidade Fiscal,
onde, segundo Carlos et. al. apud Slomski et. al. (2008), em seu art. 48 determina os
objetos de promoção de transparência como sendo: planos, orçamentos e lei de
diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e seus pareceres, o relatório da
execução orçamentária e o da gestão fiscal.
Nessa mesma toada de raciocínio, destaque a visão de Matias-Pereira (2008)
asseverando que “há uma exigência de transparência promovida a partir de um conjunto
de mecanismos e processos que levam os gestores a prestarem contas, garantindo a
transparência das ações e a publicitação dos resultados das políticas”.
TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA
Transparência é uma das características que deve prevalecer e perpetuar na
administração pública, e está ligada à publicação de resultados de forma clara fazendo
uso, quando necessário, dos indicadores de desempenho de resultados (objeto deste
estudo, com ênfase aos financeiros), para que fiquem visíveis os projetos e metas a
serem cumpridas, bem como o acompanhamento de suas realizações (execução
orçamentária, por exemplo).
Tendo em vista esta relevante importância atribuída à transparência, elevada ao
nível de princípio gravado constitucionalmente, deve ela ser tomada como uma
obrigação até mesmo de cunho moral de todos os gestores e não somente como uma
missão exigível pela instrumentalidade da Lei. Há que se ter a democratização dos
dados, pois toda a sociedade tem direito à informação, sendo esta essencial para a
cidadania, permitindo que os problemas socioeconômicos sejam discutidos e possam ser
resolvidos a partir da participação de todos demandando e acompanhando a criação e
implementação de políticas públicas.

Conforme se observa da contribuição de Kohama (2006), a contabilidade pública
[...]
não pode ser vista apenas como destinada ao registro e ao lançamento contábil,
mas também à observação da legalidade dos atos da execução orçamentária,
por meio do controle e do acompanhamento, que é prévio, concomitante e
subsequente. Portanto cabe salientar que a demonstração exata dos atos e fatos
da administração pública é de direito da sociedade.

Quanto mais um problema social se agrava, mais é necessária a intensificação da
adoção de medidas de transparência, para uma melhor atuação dos órgãos
representativos visando à aplicação de efetivas para a resolução de impasses, bem como
à contribuição com a Administração Pública.
Aderente ao até aqui exposto é o excerto extraído da Constituição Federal,
imperando que a administração pública tem como dever viabilizar o acesso à
informação, tal como dito no artigo 216, parágrafo 2º. então que “cabe à administração
pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências
para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”.
Nota-se então um ajustamento ao princípio da governança pública –
accountability (responsabilidade em prestar contas), como sendo fundamental à
definição de políticas de informação e transparência do aparelho do Estado.
A
transparência/evidenciação
(disclosure),
enquanto
princípio
constitucionalmente reconhecido soma-se à accountability como instrumentos de
controle social, recebendo guarida legal a partir da imperatividade do disposto no
Decreto 2.134/97, regulando que “[...] todos têm direito de acessar, mediante
requerimento protocolado na instituição pública, documentos e informações a seu
respeito, existentes em arquivos ou bancos de dados públicos”.
INDICADORES FINANCEIROS NO SETOR PÚBLICO
Para auxilio à transparência tratada neste estudo, destacam-se os indicadores
financeiros, os quais desempenham papel importante na demonstração e comparação de
informações gerada a partir dos dados disponibilizados à sociedade.
Os indicadores financeiros num procedimento de análise podem proporcionar a
visão de resultados, se adequados ou não com a estrutura da organização, levando então
aos administradores, importantes subsídios à tomada de decisões e feedback.
Na administração pública os indicadores podem ser utilizados para medir a
eficiência e a eficácia da gestão e podem integrar relatórios da entidade. A medição
permanente da coerência entre as metas e objetivos e os resultados obtidos na
administração dos recursos, no que diz respeito ao benefício social, por meio da
utilização de indicadores financeiros apropriados, passa a ser viável a partir do
momento em que há disponibilidade desses indicadores.
Os indicadores devem ser capazes de medir as atividades realizadas, os resultados
obtidos e os recursos utilizados, bem como sua comparação com os valores-padrão
preestabelecidos. Assim, eles têm a capacidade de proporcionar o desenvolvimento de
instrumentos, tanto para gerenciar melhor recursos disponíveis, como, e ao mesmo
tempo poder prestar contas ou informar a comunidade sobre o uso de tais recursos,

possibilitando-lhe exercer um melhor controle, fiscalização e avaliação do desempenho
do gestor público.
METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de ordem bibliográfica e
documental, dirigindo a uma fundamentação teórica acerca dos temas e ideias a serem
explorados. Foram, nessa fase, consultadas leis, artigos, publicações, redes eletrônicas, e
outras fontes que se mostraram relevantes sobre a temática em pauta. A partir dessa
análise, buscou-se fundamentar o trabalho que apresenta como objetivo principal
verificar a importância da utilização dos indicadores financeiros para a efetividade da
administração pública, baseada nos princípios da governança pública.
Para tanto espera-se o atingimento do objetivo proposto, tomando como “norte”
de pesquisa a seguinte questão problema: qual a importância dos indicadores financeiros
na transparência pública?
RESULTADOS E CONCLUSÕES
Como resultados deste grato desafio tratado neste estudo, constatou-se a
relevância do tema estudado frente à evolução do Estado enquanto fornecedor de dados
e informações, motivado pela inovação tecnológica, pela evolução das técnicas de
gestão e pelo aumento da demanda qualificada por parte da população.
Concluiu-se também pela resposta à questão sobre o porquê da utilização de
indicadores financeiros e também da aplicação dos princípios da governança na
Administração Pública. Entre os princípios da governança, destacando-se neste trabalho,
a transparência (disclosure) e a prestação de contas (accountability), aliados aos
indicadores financeiros estudados, é inferível que eles possibilitam, a partir de sua
divulgação e aplicação prática, a participação do cidadão na Administração Pública
(controle social).
Finalmente, destaca-se que este estudo, realmente instigante, não tem, e não
poderia sê-lo diferente, por objetivo esgotar o assunto objetivado e estudado, o qual
apresenta ainda muito campo de pesquisa para ser explorado.
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