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RESUMO 

 

 
DIAS, Maiara Barrozo Santos; ALVES, Stela Assis. Sistemas de informações gerenciais: 
uma análise do ICF – sistema de informações gerenciais contábeis e financeiras do governo 
do estado da Bahia. Salvador: 2002. 25f. Monografia (Especialização em Contabilidade 
Pública) – Programa de Pós-Graduação em Contabilidade Pública, UFBA, 2002. 
 
 
Esse trabalho tem como objetivo analisar o papel do Sistema de Informações Gerenciais 
Contábeis e Financeiras do Estado da Bahia – ICF, como ferramenta de apoio ao gestor 
público na tomada de decisão. Para tanto, foi realizado um estudo de caso através de 
entrevistas ao corpo técnico e gestores do sistema, bem como questionários direcionados aos 
seus usuários. Os resultados foram tabulados e analisados sob a ótica da Contabilidade 
Gerencial e Controladoria. Foram feitas considerações e sugestões ao sistema, para torná-lo 
mais eficiente e com um maior nível de utilização. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: SIG – Sistema de Informações Gerenciais, Gestão Pública, 

Contabilidade Pública. 
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ABSTRACT 

 

 
DIAS, Maiara Barrozo Santos; ALVES, Stela Assis. Sistemas de informações gerenciais: 
uma análise do ICF – sistema de informações gerenciais contábeis e financeiras do governo 
do estado da Bahia. Salvador: 2002. 25f. Monografia (Especialização em Contabilidade 
Pública) – Programa de Pós-Graduação em Contabilidade Pública, UFBA, 2002. 
 
 
This study aims to analyze the role of Bahia State information system – Sistema de 
Informações Gerenciais Contábeis e Financeiras – ICF, as a public manager support tool in 
the decision taking. For so much, a case study was carried out through interviews with the 
body of technicians and system managers, as well as questionnaires addressed to the system 
users. The results had been tabulated and analyzed under the point of view of the 
Management Accounting and Controlled. Considerations and suggestions had been made to 
the system, to turn it more efficient and with a greater use level. 
 
 
 
 
KEY-WORDS: Management Information System, Public Administration, Public Accounting.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Tema 
 

A Tecnologia da Informação é hoje uma realidade para todos os setores da sociedade. Através de 

novas tecnologias de processamento e comunicação da informação vem sendo promovida uma 

reestruturação global da economia mundial. Informações, antes indisponíveis, passaram a ser 

facilmente acessadas através dos benefícios trazidos pelos avanços da microeletrônica, 

computação e telecomunicações.  

 

A revolução tecnológica atinge também a contabilidade. Os efeitos da tecnologia na 

contabilidade são percebidos, principalmente, na agilidade dos registros contábeis, maior 

controle, melhor qualidade dos demonstrativos e através da redução de papéis. Destaca-se, como 

fruto desta revolução, a geração de informações contábeis gerenciais produzidas através de 

sistemas de informações. A informação contábil gerencial é uma ferramenta de apoio à decisão, 

que extrapola as exigências legais. 

 

Um Sistema de Informações Gerenciais (SIG) é resultante da compilação e transformação dos 

dados em informações de caráter decisório, considerando as variáveis externas e o uso da 

tecnologia da informação. Os SIG’s utilizam-se de ferramentas que permitam uma visão analítica 

dos dados, gerando uma visão agregada, integrada e gráfica da organização. As informações 

produzidas pelo SIG são normalmente resumidas e de pequeno volume, tendo como base dados 

anteriormente utilizados, ou na operação da empresa, ou na preparação de informações legais. 

 

A necessidade de modernizar a contabilidade pública do Estado da Bahia mobilizou a Secretaria 

da Fazenda – SEFAZ, através da Inspetoria Geral de Finanças, atualmente Diretoria da 

Contabilidade Pública – DICOP a desenvolver um novo sistema contábil que, além de possibilitar 

o controle da execução orçamentária e da administração financeira, de caráter operacional, 

funcionasse também como ferramenta gerencial. 
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Foi então desenvolvido e implantado, a partir de janeiro de 1997, o Sistema de Informações 

Contábeis e Financeiras – SICOF. O sistema permite o registro dos atos e fatos contábeis, o 

controle e acompanhamento da execução orçamentária, financeira, operacional, econômica e 

patrimonial no âmbito da Administração Pública Estadual. 

 

O SICOF é, no entanto, um sistema corporativo, desenvolvido em ambiente Mainframe 1 

(Grande Porte), mantendo um grande volume de dados e manipulando informações com alto grau 

de detalhamento. Além disso, não possui um banco de dados relacional, o que dificulta a 

elaboração de consultas e relatórios gerenciais de forma ágil, flexível e com recursos gráficos. 

Devido a essas limitações do SICOF, surgiu a necessidade de desenvolvimento de um outro 

sistema que permitisse um gerenciamento das informações da execução orçamentária e financeira 

do Estado de forma mais eficiente, rápida, com qualidade e confiabilidade nas informações. 

 

Com a finalidade de suprir esta demanda não atendida pelo SICOF, desenvolveu-se, em 1998, o 

ICF – Sistema de Informações Gerenciais Contábeis e Financeiras. A base de dados das 

informações pertinentes à execução orçamentária e financeira processada no ICF é montada a 

partir de informações consolidadas do SICOF e SIPLAN. Utilizou-se a filosofia cliente – 

servidor, banco de dados relacional SQL SERVER, linguagem de programação Visual Basic, 

sendo o sistema acessível através de microcomputadores integrados à rede ATM. Essas 

especificações técnicas viabilizariam a flexibilidade, rapidez e eficiência, características 

requeridas para o novo sistema. 

 

O ICF foi concebido com os seguintes objetivos: 

 

a)  oferecer às áreas envolvidas na execução orçamentária e financeira uma ferramenta ágil e de 

fácil utilização, visando a rápida tomada de decisão por parte do gestor público; 

b)  viabilizar informações consolidadas de todo o Estado ou segregadas por unidades; 

c)  disponibilizar informações comparativas e estatísticas da execução orçamentária e financeira 

do Estado; 

                                                           
1 Mainframe – termo que designa computadores de grande porte ou supercomputadores, característicos por sua 
grande capacidade de armazenar e processar informações. 
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d)  permitir a elaboração de demonstrativos, utilizando estruturas que permitam o agrupamento, 

segregação e operação das contas financeiras; 

e)  permitir análises e comparações para uma série histórica de dados; 

f)  disponibilizar informações corrigidas e/ou convertidas por vários indicadores econômicos. 

 

 

1.2. Problema 
 

A informação é um elemento estratégico para as organizações e representa uma disputa do poder 

político-econômico. Os agentes que dela dispõem podem decidir mais e melhor em relação 

àqueles que não a possuem. Os que dispõem de informações qualificadas terão maiores chances 

de tomar decisões adequadas; e aqueles que não as têm, provavelmente, decidirão sem bases 

coerentes e consistentes. Em suma, a informação deve ser vista como elemento socializador do 

conhecimento e nivelador de oportunidades. 

 

Um Sistema de Informações Gerenciais pode ser definido como um conjunto de tecnologias que 

disponibiliza os meios necessários à operação do processo decisório por meio do processamento 

dos dados disponíveis. Segundo Drucker (apud  REIS, 1995, p. 38) “(...) uma base de dados por 

maior que seja, não é informação. Ela é minério de informação”. Para ele, uma matéria-prima se 

transformará em informação apenas depois de organizada para uma tarefa, dirigida a um 

desempenho específico, aplicada a uma decisão. 

 

O ICF, enquanto Sistema de Informações Gerenciais, tem o compromisso de subsidiar o gestor 

público de informações utilizáveis, servindo de ferramenta para alocar, coordenar e monitorar o 

trabalho. As informações gerenciais geradas pelo sistema devem atuar como elemento otimizador 

nos processos decisórios inerentes à contabilidade pública. 

 

Diante do que foi exposto, questiona-se: o ICF cumpre o seu papel de subsidiar o gestor público 

no processo decisório, produzindo informações relevantes para a Administração Pública em 

tempo e em qualidade? Um sistema de informação será eficiente, quanto maior for a qualidade 

das informações por ele geradas, que só pode ser avaliada se a informação atender às 

necessidades a que se destina. 
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1.3. Justificativa 
 

Para que o ICF fosse desenvolvido, investimentos foram feitos, mas não se mediu o seu retorno. 

Além dos custos de implantação, existem os custos de manutenção, pois, por se tratar de um 

sistema gerencial, ele está em constante mudança para atender o dinamismo do “negócio”. 

Justifica-se então uma pesquisa que demonstre se o sistema está de fato atingindo o objetivo para 

o qual foi desenvolvido, sendo este um elemento sinalizador de seu retorno. 

 

Além disso, não há nenhum estudo mais profundo sobre o ICF que possa demonstrar o nível de 

utilização do sistema e a avaliação que o usuário faz do mesmo. Não havendo uma efetiva 

utilização do sistema, a informação não consegue atingir seu principal objetivo: o de substanciar 

os processos decisórios, em tempo e qualidade. 

 

 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Geral 
Analisar o papel do ICF – Sistema de Informações Gerenciais Contábeis e Financeiras do 

Governo do Estado da Bahia – como ferramenta de apoio ao gestor público na tomada de 

decisão, verificando a relevância, tempestividade e qualidade das informações fornecidas 

pelo sistema. 

 

1.4.2. Específico 

• Verificar a qualidade das informações fornecidas pelo ICF. 

• Averiguar a oportunidade das informações geradas pelo sistema em relação às ações 

gerenciais. 

• Identificar as falhas do sistema. 

• Sugerir melhorias ao ICF. 
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1.5. Hipóteses 
 

1) O ICF tem um baixo nível de utilização por falta de confiabilidade nas informações 

geradas.  

2) Embora ainda não seja explorado em toda a sua potencialidade, o sistema é utilizado 

como ferramenta de apoio à decisão. 

3) O ICF ainda apresenta fragilidades que podem comprometer a qualidade das 

informações. 

4) Apesar de não operar on-line (tempo real) com o SICOF, a defasagem de um dia na 

atualização da carga de dados do ICF não é relevante para o usuário, por se tratar de 

informação gerencial. 

 

 

1.6. Estrutura do trabalho 
 

A presente monografia está estruturada da seguinte forma: nesta Introdução, procura-se 

estabelecer, dentro do tema escolhido, o problema e as hipóteses que serão testadas 

empiricamente, as justificativas e objetivos do trabalho. Na segunda seção, Fundamentação 

Teórica, será traçado um quadro teórico que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa. 

Na terceira seção, observam-se os aspectos metodológicos do desenvolvimento do trabalho, 

discutindo os métodos adotados, especificando o material pesquisado, a amostra e os 

procedimentos utilizados. Na quarta seção, serão demonstrados os resultados, sintetizando os 

achados dos testes das hipóteses levantadas. Na quinta seção, tem-se a discussão dos resultados 

da pesquisa, contendo sugestões de melhorias ao sistema. Finalmente, na sexta seção, destaca-se 

a conclusão dos estudos levantados, objetivando resumir os achados da pesquisa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

A Contabilidade Gerencial é um dos segmentos da ciência contábil que visa suprir a 

administração de informações contábeis em seu processo decisório. Para que a contabilidade se 

transforme em ferramenta de ação administrativa e se torne um instrumento gerencial, faz-se 

necessário o desenvolvimento de um Sistema de Informação. Como bem retrata Padoveze (1997, 

p. 32): “Para se fazer, então, contabilidade gerencial, é mister a construção de um Sistema de 

Informação Contábil Gerencial”.  

 

Conforme definido pelo Instituto de Contadores Gerenciais – Institute of Management 

Accounting (apud ATKISON, 2000, p. 67), a Contabilidade Gerencial é um processo de 

identificação, mensuração, acumulação, análise e comunicação de informações financeiras 

utilizadas pela administração para planejar, avaliar e controlar, assegurando o uso apropriado e 

responsável dos recursos.  

 

Segundo Viveiros (1997, p. 26) “É evidente que a qualidade da informação irá determinar a 

qualidade da decisão tomada”. Alguns parâmetros podem ser utilizados para a identificação dessa 

qualidade. Dentre eles, destacam-se: confiabilidade – os dados devem ser aceitos por todos, 

tempo hábil, relevância e possibilidade de comparações.   

 

No que tange a Administração Pública, Dias (1997) retrata: “A agilidade das informações e a 

demonstração de resultados, sejam de caráter orçamentário, econômico ou de produção, que 

embasem tomadas de decisões, devem ser o diferencial marcante da gestão pública no mundo 

competitivo”. Ainda segundo Dias, o sistema de informações deve propiciar um ambiente 

gerencial onde a informação se torne um elemento indutor e facilitador das ações dos gestores 

para a otimização do resultado.  
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A qualidade e relevância da informação gerada por um SIG são premissas indispensáveis para 

seu bom desempenho, mas essas não são garantidas com a simples introdução de recursos de 

processamento eletrônico de dados. Como expressa Bio (1996, p. 45), “(...) por si só, o 

computador não assegura que a empresa passe a contar com sistemas de alta qualidade”. Um 

sistema de informações, mesmo sendo tecnicamente adequado, não tem seu mérito atingido se 

não suprir as necessidades dos usuários, possibilitando-os uma visão global da organização, 

através de controles simples e eficientes, tornando-os conhecedores da informação.  

 

Estudos demonstram que os gestores não estão desprovidos de informações, e sim com excesso 

de informações irrelevantes. O desenvolvimento de um sistema com base em abordagens pouco 

criteriosas pode levar a geração de informações não desejadas. Conforme Ackoff (apud BIO, 

1996, p. 58): 

  

Forneçam-lhe mais informações: os sistemas de informações são projetados com base na 
hipótese de que a principal deficiência das condições de atuação dos administradores é a falta 
de uma boa quantidade de informações que deveriam possuir, mas recuso-me a aceitar que 
esse seja o mais importante problema por eles enfrentado em termos de informação.  
Parece-me que, padecem mais de uma superabundância de informações irrelevantes. 

 

Trabalho realizado pelo Núcleo de Pesquisas GECON – Gestão Econômica da FIPECAPI – 

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras da Universidade de São Paulo 

propõe um Modelo de Gestão Econômica (CATELLI, 1999, p. 60) onde os sistemas de 

informações estejam totalmente integrados ao processo de gestão, apoiando-o em todas as suas 

fases: planejamento, execução e controle.  

 

As fases do ciclo gerencial são assim definidas segundo o Modelo GECON (idem, p. 119): 

 

Planejamento: 
⇒ Caracterização da necessidade de decisão ou definição do problema. 
⇒ Formulação do objetivo e das alternativas de ação. 
⇒ Obtenção de informações relevantes, necessárias às alternativas de solução. 
⇒ Avaliação e classificação das alternativas em termos de contribuição para o alcance do 

objetivo. 
⇒ Escolher a melhor alternativa. 
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Execução: 
⇒ Implementação da alternativa escolhida (ação). 

 

Controle: 
⇒ Avaliação dos resultados. 
⇒ Implementação de medidas corretivas. 

 

Cada fase deve ser atendida através de informações oportunas, corretas, confiáveis e na 

periodicidade adequada para viabilizar a tomada de decisão (Figura 1).  

 

Figura 1: Modelo de decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação 
Atual 

 

Situação 
Futura

       Processo de Gestão

 

Planejamento
 

Execução 
 

Controle 

Sistemas 
de 

informações

 
Fonte: Adaptado de CATELLI, Armando et al. Controladoria: uma abordagem da gestão econômica 
GECON. São Paulo: Atlas, 1999. 
 

 

O modelo de decisão definido pelo GECON (idem, p. 121) é visto como um processador de 

informações, cuja função, no processo de tomada de decisão, é apoiar o gestor na fase de escolha. 

Cabe ao gestor sistematizar as decisões necessárias para viabilizar a tomada eficaz de decisões 

em cada etapa do processo de gestão.  
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A relação entre informação e decisão é muito estreita, tendo em vista que decisões são tomadas 

no presente sobre eventos que se concretizarão no futuro. A informação, conforme definida no 

modelo GECON (idem, p. 307), configura-se como um conhecimento disponível, para uso 

imediato, orientando a ação, antes cercada de incerteza, possibilitando sua condução a um nível 

de risco adequado.  

 

O sistema de informações materializa o processo de geração de informações que envolvem as 

seguintes etapas (idem, p. 311): recebimento de dados, processamento de dados e geração de 

informação (Figura 2). 

 

Figura 2: Processo de geração de informações 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processamento 

de  
dados 

Coleta de  
dados  

de 
Entrada 

 
INPUTS OUTPUTS

Informações 
de  

Saída 
 
 

 

Segundo o modelo GECON (idem, p. 318), “(...) a informação deve ter um sentido lógico para o 

gestor, portanto, os conceitos de mensuração aplicados no sistema não podem ser dogmáticos, 

mas racionais”. No entanto, os sistemas de informações contábeis são em geral tradicionais, 

utilizando conceitos que não correspondem à demanda informativa para o gerenciamento das 

operações.  

 

O sistema GECON requer um sistema de processamento eletrônico de dados contendo as 

seguintes características (idem, p. 290): 

 

 (...) permita que as informações sejam distribuídas aos gestores e acessadas diretamente por 
eles, conforme suas necessidades; permita facilidade de interação do usuário; seja um banco 
de dados unificado e estruturado pelo conceito de engenharia de informações; forneça 
informações com oportunidade para ações gerenciais no momento da ocorrência dos eventos; 
e que espelhe o que realmente ocorre em nível operacional.  
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Os sistemas de informações devem ser desenvolvidos de forma a atender aos diferentes gestores, 

satisfazendo às necessidades das várias unidades que compõem a organização. Na abordagem de 

Figueiredo e Caggiano (1997, p.50), “um sistema de informações gerenciais fornece aos gestores 

individualmente as informações necessárias para a tomada de decisão, no que diz respeito a sua 

área de responsabilidade”.  

 

O modelo de sistema de informação adotado deve ser capaz de suprir as necessidades de 

informações dos gestores, assegurando um processo de gestão eficaz. É importante haver uma 

correspondência entre o que está sendo produzido pelo SIG e o que o gestor público precisa para 

um melhor desempenho de suas funções. Para ser necessária, a informação tem que ser útil. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. Material 
 

Na abordagem de Tachizawa (2000), a monografia representativa de um estudo de caso deve ser 

desenvolvida a partir da análise de uma determinada organização. Neste contexto, o presente 

trabalho foi realizado através do estudo de caso, tendo como foco o ICF – Sistema de 

Informações Gerenciais Contábeis e Financeiras do Governo do Estado da Bahia.  

 

Os instrumentos metodológicos utilizados foram: 

 

• entrevistas com o corpo técnico da unidade administrativa da Secretaria da Fazenda do Estado 

da Bahia a respeito do desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema, bem como, 

com o grupo gestor do sistema; 

• questionários direcionados aos usuários do sistema. 

 

 

3.2. Amostra 
  

O questionário de pesquisa foi distribuído para cerca de 220 usuários do sistema ICF de um 

universo de aproximadamente 400 usuários cadastrados. Dentre os 220 questionários 

distribuídos, foram respondidos um total de 89. A pesquisa foi realizada no período de 

novembro/2001 a março/2002, envolvendo usuários das Administrações Direta e Indireta do 

Governo do Estado da Bahia. 

  

A forma de coleta dos questionários pretendida inicialmente era através de correio eletrônico, por 

se tratar de um meio rápido e confiável. No entanto, como houve um baixo retorno na aplicação 

dos questionários, optou-se por mudar o método de coleta, passando os questionários a serem 

entregues pessoalmente. 
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3.3. Procedimento 
 

Os dados coletados na pesquisa, através dos questionários, foram tabulados e demonstrados 

através de tabelas e gráficos produzidos no aplicativo Excel, utilizando-se técnicas estatísticas de 

distribuição de séries, freqüência simples absoluta e relativa. Procurou-se agrupar os dados de 

acordo com as hipóteses levantadas neste trabalho, de modo a permitir a apuração satisfatória dos 

resultados. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Os resultados apurados através da coleta de dados desta pesquisa foram direcionados para testar 

as 4 (quatro) hipóteses levantadas neste trabalho, com o objetivo de analisar o Sistema de 

Informações Gerenciais Contábeis e Financeiras – ICF quanto à relevância, tempestividade e 

qualidade das informações geradas pelo sistema. 

 

A hipótese 1 desse trabalho que previa uma baixa utilização do sistema foi confirmada através 

dos dados coletados, demonstrando que de fato existe um contingente expressivo de usuários que 

não utilizam o ICF, conforme Tabela 1 e Figura 3. 

 

Tabela 1: Nível de utilização do sistema 

 

Participação  
Conceito Absoluto Relativo 

Utiliza o ICF 52 58% 

Não utiliza o ICF 37 42% 

Total 89 100% 

 

  

Figura 3: Nível de utilização do sistema

42%

58%

Não
Sim
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A justificativa apontada para a não utilização do sistema levantada na hipótese 1, falta de 

confiabilidade nas informações fornecidas pelo ICF, não corresponde ao que foi apurado na 

pesquisa. O que se constata, dentre os motivos citados (Tabela 2), é que os usuários desconhecem 

o sistema e suas facilidades. A justificativa apontada nessa hipótese não faz parte do rol de 

motivos listados pelos usuários. 

 

O ICF era instalado nas unidades, eram fornecidas as senhas de acesso e um roteiro de como 

acessá-lo. Os usuários não eram treinados e também não tinham a curiosidade de acessar o 

sistema para tentar, através do roteiro, extrair informações. Essas circunstâncias colaboram para o 

desconhecimento do sistema por parte de seus usuários.  

 

Tabela 2: Motivos da não utilização do ICF 

Participação  
Motivo Absoluto Relativo 

Não conhece o sistema. 27 73% 

Desempenha atividades não correlatas 4 11% 

O SICOF atende às necessidades 3 8% 

O sistema não opera on-line com o SICOF 1 3% 

Problemas técnicos na unidade 2 5% 

Total 37 100% 
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A pesquisa também procurou identificar o nível de dificuldade na operacionalização do sistema. 

O ICF foi considerado um sistema de fácil operacionalização, permitindo um manuseio 

satisfatório por parte de seus usuários (Tabela 3, Figura 4).  

 

Essa facilidade na operacionalização do ICF demonstra que o sistema não é um obstáculo para 

seus usuários. O fato de existir um baixo nível de utilização não está relacionado com as 

características técnicas e operacionais do sistema, reforçando o resultado da pesquisa que aponta 

para a falta de conhecimento do ICF como motivo para tal situação. 

 

Tabela 3: Nível de dificuldade na operacionalização do sistema 

Participação  
Conceito Absoluto Relativo 

Baixo 40 77% 

Médio 9 17% 

Alto 3 6% 

Total 52 100% 

 

Figura 4: Nível de dificuldade na 
operacionalização do sistema

77%

17%
6%

Baixo Médio Alto
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Um alto grau de satisfação dos usuários em relação ao sistema foi evidenciado, o que 

corresponde a 69% dos entrevistados (Tabela 4, Figura 5). Esse resultado demonstra que o 

sistema consegue suprir às necessidades dos usuários.  

 

Tabela 4: Grau de satisfação dos usuários 

Participação  
Conceito Absoluto Relativo 

Baixo 1 2% 

Médio 15 29% 

Alto 36 69% 

Total 52 100% 

 

Figura 5: Gráfico do grau de satisfação dos 
usuários

2%
29%

69%

Baixo Médio Alto
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Dentre os usuários que utilizam o ICF, foi comprovada a hipótese 2: o sistema é uma ferramenta 

de apoio à tomada de decisão. Através da pesquisa realizada, pode-se constatar que quanto maior 

o nível pessoal de utilização do sistema, maior o grau de contribuição do sistema na tomada de 

decisões (Tabela 5). Os usuários que efetivamente utilizam o ICF extraem informações que os 

auxiliam no processo de gestão, embora a contribuição oferecida pelo sistema pudesse ser ainda 

maior que a atual. 

 

Tabela 5: Nível pessoal de utilização X Grau de contribuição do ICF na tomada de decisões 

Grau de contribuição  
Nível pessoal de utilização Alto Médio Baixo 

 
Total 

Baixo - 100% - 100% 

Médio 21% 74% 5% 100% 

Alto 46% 54% - 100% 

 

 

As informações geradas pelo ICF são relevantes para os seus usuários, conforme comprova a 

pesquisa realizada. Quando questionados se havia informações no sistema consideradas 

desnecessárias, 100% dos usuários opinaram que não. O ICF não padece de um excesso de 

informações irrelevantes, ao contrário, as informações fornecidas pelos sistemas são úteis.  

 

Em decorrência da análise realizada sobre o ICF e de entrevistas com o corpo técnico da unidade 

administrativa da Secretaria da Fazenda, pode-se comprovar a hipótese 3: o sistema ainda 

apresenta fragilidades que comprometem a qualidade das informações. Com base nessa análise e 

levando em conta comparativos entre o ICF e o SICOF, constata-se que um dos grandes entraves 

do ICF é sua base de dados, que é montada a partir de carga diária das informações consolidadas 

do SICOF.  Foram apontadas divergências de informações entre o SICOF e ICF, conseqüentes de 

ajustes feitos naquele sistema sem haver o repasse da atualização para o ICF. Em alguns casos, a 

base de dados do SICOF já vem comprometida, impactando diretamente na credibilidade do ICF. 

 



 18
 

Em relação à hipótese 4, referente à tempestividade das informações geradas pelo ICF, a pesquisa 

demonstra que o fato de o sistema não operar em tempo real (on-line) com o SICOF não é 

relevante para os usuários. Dentre os usuários que utilizam o ICF, 60% consideram que essa 

defasagem de um dia útil não interfere no processo de tomada de decisão (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Tempestividade das informações 

Participação  
Conceito Absoluto Relativo 

A defasagem não é relevante 31 60% 

A defasagem é relevante 21 40% 

Total 52 100% 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O ICF, conforme constatado através dessa pesquisa, possui um baixo nível de utilização que deve 

ser revertido. Quando da instalação do ICF, deve-se agendar uma apresentação do sistema na 

unidade com a participação dos usuários, que já deverão estar com suas senhas de acesso. É uma 

maneira de despertar o interesse pelo sistema, demonstrando suas facilidades e aplicabilidades no 

dia a dia do gestor público. É preciso encantar os usuários, mostrando-lhes o quanto o sistema 

pode contribuir para um melhor gerenciamento. 

 

Não existe manual do ICF, o que colabora para o desconhecimento e a não utilização do sistema. 

É preciso desenvolver um manual e também um help on-line (Módulo de Ajuda) no próprio 

sistema. A equipe técnica responsável pelo ICF já incluiu a proposta do módulo ajuda na pauta de 

pendências e solicitações do sistema, embora sem prazo definido para sua implantação. 

 

O ICF é um sistema de fácil operacionalização, mas o treinamento é necessário para os usuários. 

A iniciativa de apresentar o sistema nas unidades poderá ser suficiente para aqueles usuários com 

maior afinidade com a informática ou ávidos por informações. Para outros, no entanto, só mesmo 

através de treinamento é que terão condições de operacionalizar o sistema.  

 

Os treinamentos ministrados atualmente estão sendo realizados em local inapropriado e 

utilizando-se de um “Guia Prático”, contendo informações resumidas a respeito da 

operacionalização do ICF, uma vez que não existe manual do sistema. É preciso adequar as 

condições físicas dos treinamentos, uma vez que estas devem interferir no aprendizado. 

 

Como forma de monitorar o nível de utilização do ICF, é necessário desenvolver mecanismos de 

acompanhamento no próprio sistema que demonstrem o perfil da clientela usuária. O objetivo é 

ter subsídios para decidir quanto à amplitude de divulgação e treinamento. Essa proposta já foi 

incluída na pauta de pendências e solicitações do sistema, através de sua equipe técnica. 
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O ICF atende o seu papel de subsidiar o gestor no processo decisório, sendo necessário expandir 

o número de usuários que acessam o sistema e que esses tenham um alto nível pessoal de 

utilização. O primeiro passo é despertar os usuários já cadastrados no sistema e em segundo 

lugar, fazer com que mais usuários utilizem o ICF, necessitando, portanto, divulgá-lo melhor. O 

maior desafio é fazer com que os atuais usuários percebam que de fato o sistema pode auxiliá-los 

na gestão pública. 

 

Para garantir a qualidade das informações geradas pelo ICF, é primordial que SICOF e ICF 

caminhem lado a lado. As equipes técnicas responsáveis pelos dois sistemas devem trabalhar 

integradas, de forma que, qualquer mudança realizada no SICOF tenha seu impacto analisado em 

relação ao ICF. A fidelidade das informações geradas pelo ICF depende, em grande parte, da 

qualidade da base de dados do SICOF. 

 

A pesquisa demonstra que o ICF produz informações oportunas e na periodicidade requerida para 

permitir a tomada eficaz de decisões. Essa é uma característica essencial para um sistema de 

informações gerenciais, o de produzir informações tempestivas. O gestor público deve estar 

munido de informações no momento da ocorrência dos eventos, para que possa tomar decisões 

sobre bases atualizadas. 

 

Um grande passo no ICF foi a introdução de relatórios que atendem à Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF2 e relatórios para atender as unidades administrativas da Superintendência de 

Administração Financeira – SAF da Secretaria da Fazenda. Os relatórios exigidos pela LRF eram 

desenvolvidos em planilhas Excel, demandando até semanas para sua montagem. O mesmo 

ocorria com os relatórios da Superintendência, que eram desenvolvidos com base em informações 

coletadas no ICF e manipuladas em planilhas Excel.  

 

                                                           
2  A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal.  
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Tanto os relatórios da LRF, quanto os relatórios da Superintendência não são mais elaborados 

manualmente como ocorria anteriormente, o que representava um risco elevado de incorrer em 

erro. Uma vez validados os critérios desses relatórios, conforme periodicamente é realizado, 

aferindo-se seus dados, os relatórios são facilmente acessíveis e suas informações disponíveis 

para os usuários com um alto de grau de confiabilidade. 

 

Uma das características de um sistema de informações gerenciais é permitir comparações entre 

períodos, evidenciando uma evolução histórica. O ICF vem continuamente se adaptando frente às 

constantes mudanças, principalmente na classificação da despesa, muitas das quais impostas pelo 

Governo Federal, como é o caso da Portaria Interministerial nº 163 de 2001. Algumas mudanças 

são conflitantes em relação a outros períodos, requerendo a utilização de técnicas para permitir 

uma série histórica com identidade e conceitos únicos, como por exemplo, “DE/PARA” entre 

contas e/ou tabelas. Nesse ponto, o ICF tem conseguido suplantar essas dificuldades, garantindo a 

comparação de informações entre períodos que é essencial para um bom planejamento. 

 

Além de permitir um comparativo entre períodos, o ICF permite comparações entre órgãos do 

Governo do Estado da Bahia. Essa ferramenta permite comparar a execução orçamentária, 

financeira e patrimonial dos órgãos, favorecendo um maior controle da Administração Pública e 

viabilizando um processo de responsabilização pelo gerenciamento dos recursos públicos. 

 

O sistema disponibiliza um módulo denominado Estrutura, através do qual o próprio usuário 

pode definir demonstrativos personalizados, conforme sua necessidade, dentro de um padrão 

estabelecido. Esse módulo, no entanto, não está disponível para todos os usuários e precisa ser 

reformulado com o objetivo de tornar sua operacionalização mais fácil. É uma ótima ferramenta, 

pois o usuário fica livre para criar seus relatórios, os quais atendem às suas necessidades 

específicas, não necessitando que os analistas de sistemas desenvolvam demonstrativos que 

beneficiarão um único usuário ou um grupo restrito de usuários. 
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Enfim, o ICF funciona hoje com um controle de acesso que limita o usuário a uma visão restrita 

do órgão ao qual pertence, dentro de uma hierarquização organizacional. Esse é um sinal de como 

a Administração Pública está enraizada no controle burocrático, uma vez que não disponibiliza 

para o seu público interno informações de todo o Estado sem restrições de acesso. A 

transparência governamental deve começar no próprio Estado, e, por conseqüência, ampliá-la 

para toda a sociedade.   

 

Através dos questionários, foram coletadas sugestões operacionais ao sistema como forma de 

aprimorá-lo. Essas críticas e sugestões são, no entanto, muito específicas, não cabendo uma 

discussão a esse respeito no presente trabalho. Essas contribuições foram listadas e constam em 

anexo para consulta. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

O estudo de caso sobre o ICF permitiu uma análise do perfil do sistema, até então não realizada. 

O ICF vem operando, desde sua implantação em 1998, sem uma análise aprofundada de seu 

perfil junto aos usuários. O sistema foi desenvolvido para atender às necessidades dos usuários e 

são estes que determinam os rumos a serem seguidos pelo sistema. 

 

Comprovou-se que o ICF atua como um instrumento gerencial, subsidiando o gestor público no 

processo de tomada de decisões. Esse fato é muito importante, pois essa é a principal atribuição 

de um sistema de informações gerenciais. Caso o ICF não atendesse a essa premissa, nenhuma 

outra caraterística favorável poderia suplantar essa deficiência. A constatação mais importante é o 

fato de o ICF ser um facilitador das ações gerenciais, devendo, no entanto, aumentar seu nível de 

contribuição ao gestor público. 

 

O ICF precisa estar sempre se modificando com o objetivo de acompanhar o dinamismo do 

“negócio”, inclusive antecipando-se às mudanças. Por ser um instrumento gerencial, o ICF tem 

que estar sempre atual em todos os aspectos. Mais do que isso, é preciso antever os 

acontecimentos, projetando possíveis mudanças que venham a interferir no funcionamento do 

sistema.  

 

A informações geradas pelo ICF foram consideradas oportunas. O fato de o ICF e SICOF 

operarem em plataformas tecnológicas e ambientes operacionais3 diferentes, impedem, neste 

momento, que o ICF opere em tempo real. Apesar da tempestividade das informações geradas 

pelo sistema, é salutar uma análise da viabilidade de os dois sistemas trabalharem integrados. O 

dinamismo da atualidade é muito grande e o que hoje atende satisfatoriamente pode não 

funcionar amanhã, tendo em vista uma característica cada vez mais imediatista do mundo 

moderno globalizado. 

 

                                                           
3 O ICF opera em plataforma baixa, ambiente operacional Windows 98 (cliente) e Windows NT (servidor). O SICOF 
opera em plataforma alta, mainframe (IBM) e ambiente operacional MVS, ESA. 
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Um sistema será mais valioso quanto maior for a qualidade das informações por ele produzidas. 

Um passo essencial ao ICF é suprir todas as deficiências que comprometam a confiabilidade nas 

informações geradas. É preciso perseguir esse objetivo, garantindo a fidelidalidade das 

informações.  

 

Já foi abordada a necessidade de uma maior integração entre o SICOF e ICF. Esse é um ponto 

chave no sucesso do sistema. Algumas melhorias no ICF podem requerer uma adaptação do 

SICOF. O sistema corporativo precisa estar atual, com uma boa segurança de seus dados para que 

essas características possam ser refletidas no sistema gerencial. A qualidade da informação do 

ICF depende diretamente da qualidade do dado fornecido pelo SICOF. 

 

O baixo nível de utilização do ICF deve ser melhorado com um bom trabalho de divulgação do 

sistema e treinamento. Essas são as ferramentas necessárias para estimular os usuários e ampliar 

esse rol. Deve-se desenvolver meios de divulgação do ICF, seja através de apresentações do 

sistema, mala-direta ou mesmo um artigo sobre o sistema. Um treinamento bem estruturado e em 

condições adequadas é um estímulo à utilização do ICF. 

 

As informações do ICF devem ser irrestritas a todos os usuários. É necessário democratizar o 

acesso às informações governamentais, com o objetivo de tornar os órgãos do Governo e a 

própria sociedade co-responsáveis pela gestão dos recursos públicos. O processo de transparência 

governamental deve ter início no público interno.  

 

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal trata da transparência da gestão fiscal, ao estabelecer 

que todos os principais relatórios fiscais devam ser amplamente divulgados, conforme seu artigo 

48, transcrito a seguir: 

 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 
simplificadas desses documentos. 
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É preciso quebrar esse paradigma do controle burocrático, e o ICF pode ser um bom início. O 

ponto que se deseja atingir é certamente o cidadão, razão de ser da Administração Pública. É em 

função da sociedade que os administradores coordenam seus esforços, gerindo o patrimônio 

público, com o objetivo de promover o bem-estar social.  

 

O ICF, mesmo sendo um instrumento gerencial, necessita modelar as informações para que estas 

sejam entendidas pela sociedade. As informações devem ser passadas para a sociedade de 

maneira compreensível, sintética e com notas explicativas, evitando um entendimento 

equivocado dos dados por parte do cidadão. O ICF já produz os relatórios da LRF que são 

disponibilizados na Internet e poderia, num futuro próximo, produzir outras peças com conteúdos 

mais acessíveis à população. 

 

Tanto o SICOF, quanto o ICF não foram concebidos para avaliar desempenho, motivo pelo qual 

sua estrutura de dados não informa os produtos e processos de trabalho por órgãos do governo. 

Embora o ICF forneça informações importantes para o gerenciamento, não se pode perder a 

oportunidade de destacar a necessidade de um sistema de custos como uma continuidade ao 

processo de modernização iniciado na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

 

É preciso evidenciar o desempenho das instituições governamentais com o objetivo de promover 

uma melhor alocação dos recursos e maior qualidade do gasto público. Os custos são, certamente, 

um dos principais indicadores do desempenho das organizações. 

 

Finalmente, pode-se constatar que o ICF é um grande avanço na Administração Pública, atuando 

como um instrumento de gestão, contribuindo para o aprimoramento da ação governamental. O 

sistema precisa, entretanto, estar sempre em consonância com os usuários, de modo a atender às 

suas necessidades, que estão cada vez mais voltadas para a busca de resultados na gestão dos 

recursos públicos. 
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SUGESTÕES OPERACIONAIS AO ICF: 

 

• Relatórios exportados para o Excel já formatados. 

• Opção de selecionar mais de um item de Receita. 

• Consulta de provisões recebidas por unidade gestora. 

• Facilitar a utilização do módulo Estrutura, incluindo o help. 

• Totalização de dados quando solicitados mês a mês. 

• Permitir o detalhamento das contas do módulo Saldo Financeiro. 

• Acompanhamento das Liberações Intra-sistemas (automáticas e manuais). 

• Consulta do Quadro de Cotas Mensais por unidade gestora (saldo liberado). 

• Acessar o sistema via Internet. 

• Desenvolver um manual que contemple também as definições de conceitos adotados no ICF. 

• Incluir o período anual no relatório Detalhamento da Despesa. 

• Possibilitar extrair relatórios de despesa por competência. 

• Criar um módulo no próprio sistema que permita coletar críticas e sugestões dos usuários. 

 

Obs.: Essas sugestões foram coletadas através dos questionários. 
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ICF  

 
 

DADOS PESSOAIS 

 
 
NOME:  

LOTAÇÃO:  

CARGO:  

TEL.:  

E-MAIL:  

 
 
INSTRUÇÕES: para as questões do quadro abaixo, atribuir nota de 1 a 10. 
 
 

NOTA QUESTÃO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Nível pessoal de utilização do sistema 
 

          

2. Nível de dificuldade na operacionalização do 
sistema 

          

3. Grau de satisfação em relação ao sistema 
 

          

4. Contribuições do sistema no desempenho das 
tarefas 

          

 
 
5. O ICF não opera em tempo real (on-line) com o SICOF. Esta situação é relevante? 
 

 SIM 
 NÃO 

 
 
5.1. Em caso positivo, quais os motivos? 
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6. Existem informações no sistema que considera desnecessárias? 
 

 SIM 
 NÃO 

 
 
6.1. Em caso positivo, quais? 
 
 
 
 
 
 
7. O sistema é utilizado como ferramenta de apoio à tomada de decisão? 
 

 SIM 
 NÃO 

 
 
7.1. Em caso positivo, qual o grau de contribuição? 
 

 BAIXO 
 MÉDIO 
 ALTO 

 
 
8. Já exportou dados do ICF para outros aplicativos? 
 

 SIM 
 NÃO 

 
 
8.1. A exportação apresenta alguma dificuldade? 
 

 SIM 
 NÃO 

 
 
8.1.1. Em caso positivo, justifique sua resposta. 
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9. Já utilizou o módulo Gráfico? 
 

 SIM 
 NÃO 

 
 



 34
 

9.1. Em caso negativo, justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Quais as telas do sistema mais consultadas? 
 
 
 
 
 
 
11.  Quais as telas do sistema menos consultadas? 
 
 
 
 
 
 
12.  Quais informações gostaria de ter disponível no ICF? 
 
 
 
 
 
 
13. Considerações e Sugestões. 
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