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Modelo de planilha para análise dos custos e formação de preço dos 

serviços contínuos a serem terceirizados na Administração Pública 

(Cássia Pereira de Andrade) 

 

Muito se tem discutido na esfera da Administração Pública sobre a necessidade 

de desenvolver uma ferramenta prática capaz de auxiliar o agente público na 

apuração, compreensão e formação de preço dos serviços a serem 

contratados. Este artigo tem por objetivo apresentar um modelo de planilha 

que identifica e demonstra os custos vinculados à formação de preço, 

considerando todos os aspectos essenciais, desde as convenções coletivas de 

trabalho, leis trabalhistas, previdenciárias e tributárias, até as retenções em 

nota fiscal. O estudo adota uma metodologia analítico-descritiva e utiliza como 

técnica de pesquisa o método explicativo, de forma a evidenciar cálculos e 

fórmulas que são necessários para apuração de um preço, valendo-se de 

exemplos numérico-ilustrativos. Com isso, este artigo habilita o gestor a não 

só conhecer os custos, mas a analisar a melhor proposta de uma licitação, o 

que resultará na pactuação de um preço justo para a contratada, contratante e 

sociedade. 

 
 
O contador na função pericial e as fraudes contábeis 

(Sandoval N. Figueiredo) 

 

A apresentação do presente artigo tem por finalidade proceder a uma 

abordagem de aspectos importantes na execução do trabalho pericial contábil, 

com vistas a evitar que o profissional que esteja executando o trabalho pericial 

não seja iludido por fraudes bem elaboradas. A função pericial exige do 

profissional que a executa conhecimentos técnicos e científicos, tanto da 



ciência contábil como de outras ciências afins. Alguns profissionais, por falta de 

esclarecimentos, deparam com situações fraudulentas e não as percebem, 

pois, além do conhecimento contábil, são necessárias outras qualidades para 

que o profissional possa exercer a função de forma adequada, entre elas, a 

utilização dos conhecimentos da criminalística. Os exemplos apresentados de 

fraudes bem concatenadas levarão, provavelmente, os profissionais 

contabilistas a serem mais perspicazes quando da realização dos exames 

periciais. 
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O Empirismo e a Contabilidade – uma abordagem histórica 

(Vagner Antônio Marques) 

 

No início das civilizações, o homem, ao sentir a necessidade de controlar seu 

patrimônio, utilizou a Contabilidade como meio de controlá-lo. Desde esse 

primeiro controle dos seus bens, o homem conheceu a Contabilidade, uma 

ciência que desde então vem se desenvolvendo com o intuito de promover o 

melhor aproveitamento do patrimônio das células sociais. Após todo o processo 

de desenvolvimento científico, a Contabilidade presencia modernamente uma 

disputa entre as correntes empírica e científica devido aos propósitos 

divergentes de ambas. Esta estuda a Contabilidade de forma objetiva, fundada 

em princípios científicos universais, e aquela impõe princípios e normas 

empíricas subjetivas e com caráter tendencioso. O presente artigo pretende 

sucintamente dissertar sobre o Empirismo e a Contabilidade por meio de uma 

retrospectiva histórica. 

 

 

 



Contribuição à estruturação de sistemas de informações de 

controladoria estratégica 

(André Ricardo Ponce dos Santos e Clóvis Luís Padoveze) 

 

A busca por uma maior participação nos mercados em um ambiente competitivo 

faz com que as grandes empresas busquem, constantemente, meios 

informacionais que subsidiem seus gestores nas tomadas de decisões das 

empresas. Nesse contexto, surgem algumas indagações de qual é o papel da 

controladoria no planejamento estratégico e  quais variáveis e informações 

devem compor um sistema de informações para a controladoria estratégica? 

Este artigo tem como objetivo analisar um modelo de estruturação dos sistemas 

de informações estratégicas que podem ser gerados ou disponibilizados pela 

controladoria e demonstrar a função da controladoria no suporte à estratégia. 

De modo a corroborar as proposições constantes do modelo analisado, foram 

utilizados roteiros de entrevistas e questionários que permitiram uma discussão 

mais aderente ao modelo analisado. Este artigo analisou um modelo de 

estruturação dos sistemas de informações de controladoria estratégica, que 

parte da  definição de quatro subsistemas: gestão de riscos, cenários 

empresariais, acompanhamento do negócio e o BSC. Conclui-se que grande 

parte informações é proveniente do data-warehouse utilizado pela controladoria, 

tornando o modelo analisado muito próximo da estruturação utilizada pelas 

empresas. 

Palavras-chave: Controladoria; Estratégia; Estruturação; Sistemas de 

Informações. 

 

 

A relação entre a escala e o custo médio por aluno no ensino superior 

privado de Belo Horizonte 

(Carlos Alberto de Souza) 

 

Este trabalho tem como principal objetivo verificar se existem economias de 

escala na atividade privada de ensino superior de Belo Horizonte. Desenvolveu-



se uma pesquisa bibliográfica e documental, concluindo com a análise dos dados 

a partir de dois efeitos: a) o efeito-escala, pressupondo-se uma mesma 

estrutura organizacional; b) o organizacional, considerando-se a Faculdade, o 

Centro Universitário e a Universidade. As conclusões do estudo indicam que, 

com relação ao efeito-escala, os valores dos custos médios por aluno 

apresentaram-se decrescentes a partir do aumento da escala do 

estabelecimento, indicando a presença de economia de escala. Quanto ao efeito 

organizacional, percebeu-se que o custo médio por aluno se elevou na ocasião 

da mudança estrutural entre o Centro Universitário e a Universidade, entretanto 

demonstrando a sua redução quando se aumentou a escala na Universidade, 

indicando, novamente, a presença de economia de escala. Por fim, este trabalho 

evidenciou a possibilidade de se avaliar a relação entre a escala e o custo médio 

por aluno de uma instituição de ensino superior de cunho privado, de forma a 

produzir que resulte em um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e 

em uma maior eficiência na alocação desses mesmos recursos. 

Palavras-chave: Escala. Custo Médio. Ensino Superior. 

 


