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RESUMO 

A competitividade das organizações tem aumentado com o passar dos anos, bem como a 

necessidade  de  aumentar  receita  em toda  e  qualquer  organização,  seja  ela  pública  ou 

privada.  Porém,  em  se  tratando  de  empresas  públicas  o  bem  maior  é  o  benefício  à 

sociedade. Mas, como aumentar a receita e ainda assim beneficiar a sociedade? A forma 

mais adequada é com respaldo técnico e científico.  Assim, o objetivo deste trabalho é 

propor uma redução do valor cobrado pelo serviço de confecção e emissão da primeira 

Carteira  Nacional  de  Habilitação  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  de  Alagoas 

(DETRAN/AL)  baseado  em  um  comparativo  de  preços  desse  serviço  em  todos  os 

DETRAN´s do Brasil, a fim de dar respaldo para a negociação. O trabalho, não obstante, 

tenta mostrar a diversidade dos preços e respectivas composições para este serviço em 

todos os DETRAN’s do país e proporcionar uma análise comparativa da realidade de cada 

estado da federação. Dessa forma, o resultado deste trabalho proporcionará aos gestores do 

DETRAN/AL os subsídios necessários para a tomada de decisão eficaz quanto à estratégia 

de arrecadação relativa aos preços cobrados para emissão da primeira Carteira Nacional de 

Habilitação,  além de servir como fonte de pesquisa para outras organizações  e demais 

interessados no tema aqui apresentado.

Palavras  chave:  estratégia  de  arrecadação,  Carteira  Nacional  de  Habilitação, 

Administração Pública.
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ABSTRACT

The competitiveness among organizations has increased considerably in the recent years, 

so has the necessity to increase the income in any organization, being it in the public or in 

the private sector. However, concerning public companies the most important good is the 

benefit returned to the society. A question then arises: how can the incomes be increased 

and yet bring benefits to the society? The most appropriate way to answer this question is 

by means of technical and scientific support. This way, the objective of this work is to 

generate a proposeal by means of price comparison in order to give support for negotiation 

by  the  “Departamento  Estadual  de  Trânsito  de  Alagoas”-  DETRAN-AL for  the  first 

national  driver’s  license  issue.  The  work,  nevertheless,  attempts  to  show  the  price 

difference and  formation for this service in all DETRAN’s in Brazil and tries to provide a 

comparative analysis of the reality in each Brazilian State. Finally, the result of the present 

research  supplies  DETRAN’s  administrators  with  the  necessary  input  for  an  efficient 

decision-making concerning the collecting   strategy used for charging the issuing of the 

first national driver´s license, besides being a source of research  for other organizations 

and those who might be interested in the topic here presented.

KEY WORDS:  Strategy,  National  Driver’s  License,  Price,  DETRAN, License,  Public 

Administration
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Capítulo 1 Introdução

1. INTRODUÇÃO

A  Administração  Pública  na  conjuntura  atual,  em  todos  os  níveis,  tem  sérios 

problemas de estrutura e de gestão, que oneram desnecessariamente os cofres públicos, 

tornando-os lentos e complicados os sistemas de funcionamento e resposta ao cidadão. A 

concepção  da  sociedade  atual  a  cerca  da  organização  pública  como  um  todo  é  uma 

estrutura pesada, cara e pouco funcional, com baixa racionalidade administrativa. 

Analisando-se  os  cenários  atuais  onde  as  empresas  estão  inseridas,  é  possível 

perceber a presença de diversas entidades atuando como parceiras ou como concorrentes 

(governo, consumidores, fornecedores, instituições financeiras, funcionários, etc.).  Estas 

inter-relações que ocorrem, com maior ou menor intensidade, culminam em um processo 

complexo  de  gestão  empresarial  e  pública.  Tais  fatores  são  concebidos  pela  literatura 

como  componentes  das  forças  de  Porter  (MAXIMIANO,  2006,  p.  65).  Ressalta-se 

também, que além dessas forças de Porter, as empresas são impactadas pela turbulência 

ambiental, pois elas interagem com o ambiente em constante mutação. Tal fato pode gerar 

oportunidades e ameaças para a empresa.

De acordo com Ribeiro (2006, p.112), “o ambiente de um sistema, representado 

por uma empresa, pode ser constituído pelos seguintes elementos: governo, mercado de 

mão-de-obra,  concorrência,  consumidores,  comunidade,  tecnologia,  sindicatos,  sistema 

financeiro,  fornecedores,  etc.”.  Nesse  sentido,  os  gestores  necessitam  conhecer 

profundamente a organização que está sob sua responsabilidade, bem como este ambiente 

competitivo  que  atua,  a  fim  de  avaliar  o  impacto  de  suas  ações,  das  turbulências 

ambientais  e  desenvolver  o  cenário  para  uma  solução  eficaz.  Fazendo-se  necessário 

acompanhamento de parâmetros estaduais de preços e custos como elementos de tomada 

de decisão, pois é por meio destes que os gestores conseguem identificar pontos fortes e 

fracos,  oportunidades  e  ameaças  que  o  ambiente  oferece  as  empresas,  e  dessa  forma, 

verificar de forma eficaz seu desempenho.

Os  valores  dos  serviços  prestados  à  comunidade  são  feitos  estabelecendo-se 

critérios muitas vezes aleatórios, os quais têm sobrecarregado a população que já dispõe 

de uma alta carga tributária gerando, desta feita, uma inadimplência altíssima dentro da 

iniciativa privada e mais ainda nas organizações públicas. A cobrança por alguns serviços 
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públicos  se  faz  necessária  para  que  novas  ações  possam  ser  implementadas  e 

conseqüentemente, possam trazer mais benefícios à comunidade.

De forma geral os serviços oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de 

Alagoas são vistos como caros por parte da sociedade alagoana, isto implica numa perda 

de arrecadação seja por parte da inadimplência relativa à regularização de veículos ou 

mesmo pela evasão de receita relativa aos processos de Habilitação veicular. Sendo assim, 

este  trabalho  visa  apresentar  uma  análise  dos  preços  aplicados  pelos  Departamentos 

Estaduais de Trânsito (DETRAN’s) dos estados da federação com relação ao processo de 

Primeira Habilitação, traçando um comparativo com o DETRAN de Alagoas. Esta análise 

tem por  finalidade  auxiliar  na estratégia  para o aumento  da arrecadação neste  tipo de 

serviço oferecido pelo DETRAN de Alagoas,  objetivando o suporte  ao gerenciamento 

econômico-financeiro dentro de um contexto sistêmico que possa minimizar os custos e 

aumentar a receita deste serviço, conseqüentemente à arrecadação geral do Órgão. 

Ressalta-se como enfoque estratégico privilegiar a população com um preço justo, 

acessível  e  adequado  à  realidade  alagoana.  Para  tanto,  os  gestores  precisam  de 

informações geradas nas operações para suportar as decisões e acompanhar o resultado 

delas esperado, seja a curto, médio ou longo prazo.

1.1 Relevância do Estudo

O crescente aumento da frota de veículos no Brasil, mais precisamente em Alagoas 

forma uma rede complexa de serviços que inclui concessionárias, oficinas especializadas, 

bancos financiadores, lojas de autopeças, postos de combustíveis, centros de formação de 

condutores, locadoras, borracharias e etc., ou seja, o segmento automotivo abre um leque 

de sistemas onde movimenta a economia do município, do estado e do país. Desta feita, 

denota-se que a tendência de crescimento de veículos no estado requer condutores e para 

tanto é necessário que os mesmos estejam em condições legais  para condução seja de 

cunho particular ou profissional. Os DETRAN’s têm por obrigação propiciar de forma 

adequada  e  condizente  com  cada  população  os  aparatos  legais  para  a  inserção  de 

condutores de veículos na sociedade.
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Esta afirmativa é ratificada através do gráfico a seguir, onde se observa o grande 

crescimento nas vendas de veículos automotores no estado de Alagoas nos últimos oito 

anos. 
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Gráfico 1.1 Frota de Veículos automotores de Alagoas

Fonte: Serviço de Engenharia e Estatística de Trânsito – DETRAN/AL

A seguir, observa-se o crescimento nos últimos seis anos de veículos motocicletas
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Gráfico 1.2  Frota de Motocicletas  de Alagoas

Fonte: Serviço de Engenharia e Estatística de Trânsito – DETRAN/AL 

  

O presente estudo fundamenta-se na necessidade de demonstrar subsídios para a 

tomada de decisão mais racional a cerca da composição dos preços relativos ao processo 

de  1ª  Habilitação  veicular  no  Departamento  Estadual  de  Trânsito  de  Alagoas.  Na 

realidade, os valores que compõem o serviço de 1ª Habilitação, em seu todo, influenciam 

na prática da cidadania, impossibilitando ao cidadão que precisa de uma Habilitação para 

executar um serviço ou um trabalho. Porém, de acordo com a legislação vigente o Código 
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de Trânsito Brasileiro em seu artigo 148 permite aos órgãos executivos de Trânsito dos 

Estados  (DETRAN`s)  e  do  Distrito  Federal  delegar  algumas  atividades  inerentes  ao 

serviço de 1ª Habilitação.

Contudo,  esta  concessão  implica  em uma  forma  exacerbada,  muitas  vezes,  de 

exploração  nos  preços  inerentes  ao  serviço  de  primeira  Habilitação,  por  empresas 

credenciadas. Como os valores referentes ao serviço do próprio DETRAN são vinculados 

a uma legislação específica do Estado, tem seus valores pautados em uma tabela (anexo 4) 

a  qual  só  pode  sofrer  reajustes  de  acordo com legislação  específica  e  que  talvez  não 

condiga com os reais custos de operação. Com isto, o DETRAN do Estado de Alagoas, 

acaba se tornando o principal prejudicado quanto ao serviço de 1ª Habilitação, pois tem os 

menores valores na composição do preço final da Habilitação, mas, deixa de arrecadar, 

tendo  em  vista,  que  a  população  de  média  e  baixa  renda,  não  consegue  tirar  sua 

Habilitação devido à formação deste preço final. 

Porém,  de  que  forma  pode-se  argumentar  com  estes  órgãos  credenciados  da 

importância da redução dos preços? De que forma se pode constatar os reais custos dos 

serviços? Qual seria o preço ideal para o serviço de Habilitação no estado de Alagoas? 

Estas  perguntas  podem  ser  dirimidas  através  do  presente  estudo,  voltado  para  uma 

conotação prática e científica da situação. A importância deste é de beneficiar a população 

com preços mais acessíveis à 1ª Habilitação, através da concorrência, até mesmo entre 

órgãos públicos, pois é sabido, que existe a competição com outros estados da federação, 

bem como: auxiliará a tomada de decisão dos gestores públicos a cerca da melhor forma 

para avaliar preços e custos de serviços públicos a luz da legislação específica.

1.2 Objetivos

O objetivo deste trabalho é elaborar um comparativo de preços da 1ª habilitação 

veicular  nos  estados  brasileiros,  bem  como  uma  série  de  variáveis,  que  possam 

proporcionar informações relevantes para a estratégia de arrecadação do DETRAN/AL e 

dar  suporte  a  tomada  de decisão  dos  gestores  públicos  do  Estado,  a  fim de fomentar 

aumento de receita ou redução de custos, além de gerar benefícios aos usuários, reduzindo 
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as  tarifas  cobradas  pelo  serviço,  em  conformidade  com  as  exigências  da  Legislação 

vigente.

Os objetivos específicos são:

• Levantar os preços de 1ª CNH em todos os DETRAN’s do país; elaborando 

um estudo da composição destes preços a fim de traçar um comparativo das 

menores taxas referentes a Alagoas;

• Fomentar  estratégia  de  aumento  de  receita  através  do  processo  de  1ª 

Habilitação;

• Facilitar a tomada de decisão dos gestores quanto à formação de preços e 

Custos dos serviços de 1ª Habilitação; analisando se existe a possibilidade 

de  reduzir  os  preços  da  CNH  e  ainda  assim,  aumentar  a  Receita  da 

autarquia;

• Demonstrar  ao  Departamento  Estadual  de  Trânsito  de  Alagoas  a 

possibilidade de se ter um diferencial competitivo, através do menor preço 

de 1ª Habilitação do país.

1.3 Metodologia

Para Jung (2004, p.111) “metodologia é um conjunto de técnicas e procedimentos 

que tem por finalidade viabilizar a execução da pesquisa, obtendo-se como resultado um 

novo produto, processo ou conhecimento”. Castro (2001, p.1) define pesquisa como:

[...] um processo de construção do conhecimento que tem como metas 
principais  gerar  novo conhecimento e/ou corroborar  ou refutar  algum 
conhecimento  pré-existente.  É,  basicamente,  um  processo  de 
aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza quanto da sociedade na 
qual esta se desenvolve.

Inicialmente, para a elaboração da dissertação foi necessária pesquisa em livros e 

periódicos  nacionais  e  internacionais,  bem como informações  dos DETRAN’s do país 

sobre preços, custos, planejamentos, estratégias e análise das principais diferenças entre 

empresas públicas e privadas. 

A presente pesquisa pode ser classificada como do tipo qualitativa e descritiva, por 
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não ter a utilização de métodos e técnicas estatísticas, pois segundo Jung (2004, p.198) 

A pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso, onde após a 
coleta de dados é realizada uma análise das relações entre as variáveis 
para  uma  posterior  determinação  dos  efeitos  resultantes  em  uma 
empresa, sistema de produção ou produto.

A coleta de dados foi realizada através de consultas telefônicas aos DETRAN´s de 

todo o país, em alguns casos de maiores restrições, através de ofício encaminhado aos 

diretores  dos  Departamentos,  ou  mesmo aos  respectivos  Chefes  de  Seção,  bem como 

através  de  consultas  via  internet  aos  sites  e  páginas  dos  Departamentos  Estaduais  de 

Trânsito.  É  importante  salientar  que  os  valores  relativos  aos  exames  clínicos  e 

psicológicos, bem como as aulas práticas e teóricas, as quais são realizadas por clínicas 

específicas  autorizadas  pelos  DETRAN’s  e  os  Centros  de  Formação  de  Condutores 

(CFC’s), respectivamente,  tiveram que ser coletados junto aos mesmos, tendo em vista 

que a maioria dos DETRAN’s não dispunha de informações sobre os referidos valores.

 Sendo assim, em cada estado a pesquisa procurou, de forma aleatória, contatar, 

além do DETRAN, no mínimo duas Auto Escolas (CFC’s) e ou duas Clínicas.  Em se 

tratando  de  livre  concorrência,  quando  os  valores  eram  muito  destoantes  a  pesquisa 

trabalhou com a média da informação relativa ao preço com no mínimo três consultas.

1.4 Organização do Trabalho

A dissertação encontra-se disposta em 5 capítulos compostos da seguinte forma:

O  primeiro  é  a  introdução  onde  são  abordadas  as  noções  preliminares, 

complementando-se  com  a  exposição  do  tema,  uma  síntese  do  contexto  atual  das 

empresas,  do  problema,  dos  objetivos,  da  justificativa  que  a  motivaram,  além  da 

metodologia da pesquisa desde seu delineamento, aos critérios de análise e interpretação 

de dados, passando pelas técnicas de coletas de dados até o tipo de pesquisa. 

O segundo capítulo contempla a Base Conceitual pela qual se busca na literatura 

definições  e  análise  de  custos,  formação  de  preços,  comparativos  de  custos  em 

organizações públicas e privadas, composição de custos, etc. Além da procura em torno de 
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livros e trabalhos de pesquisas puras e aplicadas que refletissem em estudos de casos, 

cujos conceitos embasassem a pesquisa.

O terceiro capítulo apresenta  um estudo sobre a prestação de serviços,  também 

definido como operações, onde são descritas as características do segmento de serviços, 

aspectos contábeis e gerenciais.  

O  quarto  capítulo  ressalta  uma  empresa  pública  no  segmento  de  serviços 

descrevendo suas principais atribuições. Trata-se das nuances do Departamento Estadual 

de  Trânsito  de  Alagoas,  o  qual  perfaz  o  principal  objeto  de  estudo  deste  trabalho, 

narrando-as desde seus atos constitutivos, missão, visão, crenças, valores, bem como os 

serviços oferecidos à comunidade e a formação de preços dos serviços. 

O quinto capítulo traz a análise dos dados coletados na pesquisa, ressaltando os 

comentários  de  cada  gráfico,  as  peculiaridades  inerentes  em  cada  DETRAN,  as 

apresentações, sugestões e propostas do estudo e os resultados obtidos pelo trabalho.  

O sexto e último capítulo apresenta as conclusões finais do estudo com base na 

metodologia aplicada contemplando seus efeitos e limitações, além das recomendações de 

novos estudos.
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2. BASE CONCEITUAL

2.1 Gestão Estratégica

No ambiente globalizado da atualidade a competição entre as empresas está cada 

vez  mais  acirrada  até  mesmo  a  competitividade  entre  países,  os  quais  buscam 

incessantemente  mais  espaço para seus  produtos.  De acordo com Hitt  (2005, p.  13) a 

competitividade de um país é alcançada através do acúmulo da competitividade estratégica 

de cada uma de suas empresas na economia globalizada. E que, portanto, para alcançar 

esse objetivo, a empresa deve ver o mundo cada vez mais como o seu mercado. 

Segundo Laurindo & Carvalho (2003, p.1-12) os textos sobre estratégia remontam 

desde a antiguidade como a “Arte da Guerra” do chinês Sun Tzu no século IV a.C., segue-

se, na idade média, século XVI, “O Príncipe” de Nicolau Maquiavel e “Da Guerra” de 

Karl Von Clausewitz já no início da idade contemporânea, século XX (1914-1918 e 1939-

1945) surgiram à aplicação da estratégia para o mundo dos negócios.

Wright (2000, p.24) define estratégia como: “os planos da alta administração para 

alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização”. Além 

de definir administração estratégica como o termo mais amplo que abrange não somente a 

administração dos estágios, mas também os estágios iniciais de determinação da missão e 

os objetivos da organização no contexto de seus ambientes externo e interno. Desse modo 

a  administração  estratégica  pode  ser  vista  como  uma  série  de  passos  em  que  a  alta 

administração deve realizar as tarefas de analisar oportunidades, pontos fortes e fracos, 

estabelecer  a  missão  organizacional,  formular  estratégias,  implementar  e  realizar 

atividades de controle estratégico.   

A  busca  da  competitividade  é  a  alma  da  administração  estratégica.  O  mesmo 

aplica-se às escolhas feitas sobre o traçado e a utilização do processo de administração 

estratégica. De acordo com Hitt (2005, p. 37) as empresas concorrem entre si para obter 

acesso aos recursos necessários, auferir retornos acima da média e oferecer um elevado 

atendimento  às  necessidades  dos  interessados.  A  utilização  eficaz  das  partes 

interdependentes do processo de administração estratégica traz como resultado a escolha 
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do  rumo  que  a  empresa  adotará  e  os  recursos  que  usará  para  alcançar  os  resultados 

desejados em termos de competitividade estratégica e retornos acima da média.

Em uma empresa privada os objetivos principais do negócio estão relacionados à 

geração de lucro, vitória sobre a concorrência e o principal de todos que é a satisfação dos 

clientes. No entanto, em se tratando de empresas públicas tem-se uma pequena variação 

dos principais objetivos do negócio, e isto está relacionado e até exposto nos princípios 

fundamentais da administração pública que são: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e o que determina a função básica do negócio público a “Eficiência”,  pela 

qual se traduz na melhor forma de gestão a fim de redução dos custos aplicados, bem 

como  otimização  dos  serviços  prestados  a  sociedade.  Segundo  Chiavenato  (2003)  a 

eficiência  significa  fazer  a  coisa  corretamente  e  refere-se  à  relação  entre  insumos  e 

produtos, ou seja, procura minimizar os custos dos recursos.

De acordo com a Constituição Federativa do Brasil  (1988), a atuação do poder 

público  é  regida  por  cinco  grandes  princípios:  legalidade,  impessoalidade,  moralidade, 

publicidade  e  eficiência  (este,  incluso  através  da  EC nº.  19/98).  Tais  dispositivos  são 

fundamentais para a integridade e transparência na gestão da coisa pública. Qualquer ato 

administrativo só terá validade se estiver compatível com eles.

A seguir são apresentados tais princípios:

Princípio da Legalidade  – “O princípio da legalidade surge como conquista do 

Estado de Direito, a fim de que os administrados não sejam obrigados a se submeter ao 

abuso de poder.”  (FIGUEIREDO, 1995,  p.39).  Ele  é  a  diretriz  básica  da conduta  dos 

agentes da administração pública, nenhum procedimento administrativo será válido sem 

permissão legal, o que significa dizer que toda e qualquer atividade administrativa deve 

ser  previamente  autorizada  por  lei.  Na  administração  pública  não  há  liberdade  nem 

vontade pessoal; sobre o tema Meireles (2003, p.87) afirma:
As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e 

seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou 

por vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que 

contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos.
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Princípio da Impessoalidade – procede a declaração de Figueiredo (1995, p.53) 

segundo  a  qual  “a  impessoalidade  na  atividade  administrativa  caracteriza-se  pela 

valoração objetiva dos interesses políticos.” Ser impessoal significa que, ao desempenhar 

suas  atividades  administrativas,  o  agente  público  deverá  sempre  manter  uma  conduta 

objetiva e imparcial, tendo como único propósito o atendimento ao interesse público. Para 

Gasparini  (2000,  p.08)  com  o  princípio  da  impessoalidade  “quer-se  quebrar  o  velho 

costume do atendimento do administrado em razão do seu prestígio ou porque a ele o 

agente público deve alguma obrigação.” Constituem-se formas de violação ao princípio da 

impessoalidade segundo Pazzaglini (2003, p.28):

• o nepotismo;

•  o  uso  da  máquina  administrativa  na  promoção  pessoal  ou  política  do 

administrador;

• a promoção do interesse secundário do organismo estatal a que pertence o agente 

público,  quando destoante  do  interesse  público  primário,  que  é  a  satisfação  ao 

interesse social.

Princípio da Moralidade –  o artigo 37 da Constituição de 1988 acrescenta este 

princípio  como  requisito  à  validade  da  atuação  administrativa.  Conforme  o  que  ele 

preceitua, a Administração e seus agentes têm de atuar em consonância com os princípios 

éticos. Pazzaglini (2003, p.29) muito bem define a moralidade como sendo “a ética da 

conduta administrativa; a pauta de valores morais a que a Administração Pública, segundo 

o corpo social,  deve submeter-se para a consecução do interesse coletivo.”  Figueiredo 

(1995) conceitua  o princípio  da moralidade  por um conjunto de regras  de conduta na 

Administração que, em determinado ordenamento jurídico, são consideradas os “stands” 

comportamentais que a sociedade deseja e espera. Através da obediência a este princípio o 

administrador toma decisões que atendem ao bem comum, ao interesse social, sem violar a 

moral  vigente  na  coletividade.  Dessa forma  estará  atendendo o  interesse  público  com 

legalidade e ética.

Segundo  Pazzaglini  (2003,  p.30),  de  acordo  com  os  padrões  da  sociedade 

contemporânea, consideram-se atentado ao princípio da moralidade administrativa:

• a corrupção e sua impunidade;

• o enriquecimento ilícito dos agentes públicos;
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• o recebimento e pagamento de propinas;

• o tráfico de influências;

• a conduta intolerante de agentes públicos;

• o mau uso do dinheiro público, etc.

Princípio  da  Publicidade  –  segundo  Meireles  (2003,  p.92)  publicidade  “é  a 

divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos”. 

Ainda segundo o autor “a publicidade não é elemento formativo do ato: é requisito de 

eficácia e moralidade.” O princípio da publicidade tem como fundamento a transparência 

na gestão da coisa pública; através dele tornam-se possíveis os controles interno e externo 

previstos  na Constituição.  Gasparini  (2000, p.11) faz o seguinte  comentário  a respeito 

deste  princípio:  “a  publicação  para  surtir  os  efeitos  desejados  é  a  do  órgão  oficial”. 

Portanto, a veiculação da notícia pela imprensa falada, escrita ou televisiva não atende ao 

princípio constitucional da publicidade. Existem, no entanto, alguns casos que a própria 

Constituição  prevê  a  dispensa  de  publicidade:  quando  for  absolutamente  necessária  à 

defesa  da  intimidade  ou  interesse  social;  ou  quando  imprescindível  à  segurança  da 

sociedade e do Estado (Art. 5º, incisos LX e XXXIII, respectivamente).

Princípio da Eficiência – através da Emenda Constitucional nº 19 o princípio da 

eficiência foi incluso ao caput do artigo 37 da Constituição Federal. Relativamente a este 

princípio, Meireles (2003, p.103) declara:

A técnica é, hoje, inseparável da Administração e se impõe como fator 

vinculante  em todos os  serviços  públicos  especializados,  sem admitir 

discricionarismos  ou  opções  burocráticas  nos  setores  em  que  a 

segurança,  a  funcionalidade  e  o  rendimento  dependem  de  normas  e 

métodos científicos de comprovada eficiência.

A afirmação  de que  o  princípio  da  eficiência  “impõe  à  Administração  Pública 

direta  e  indireta  a  obrigação  de  realizar  suas  atribuições  com  rapidez,  perfeição  e 

rendimento,  além,  por  certo,  de  observar  outras  regras,  a  exemplo  do  princípio  da 

legalidade” (GASPARINI, 2000, p.19), corrobora com esse pensamento.

Pazzaglini (2003, p.34-35) faz esta apreciação sobre o assunto:

11



Capítulo 2 Base Conceitual

A eficiência no trato das coisas públicas significa o dever jurídico de o 

agente  público  agir  com  eficácia  real  e  concreta,  isto  é,  de  o 

administrador  aplicar,  sempre,  no  desempenho  de  suas  atividades 

públicas,  as  medidas  ou  soluções,  entre  as  previstas  em abstrato  no 

ordenamento jurídico, mais positivas (operativas, razoáveis, racionais e 

de  maior  eficácia)  para  a  realização  satisfatória  dos  resultados  de 

interesse público almejados pela sociedade.

Embora autores como Pazzaglini (2003) considerem ilegítimos os atos ineficientes 

do  agente  público  -  podendo,  inclusive,  configurar  como  um  ato  de  improbidade 

administrativa  previsto  no  artigo  11  da  lei  nº  8.429  de  1992  –  Além  da  própria 

Constituição Federal em seu artigo 41, através da Emenda Constitucional nº 19 permitir a 

dispensa  do  servidor  estável  quando  ele,  submetido  a  avaliações  periódicas,  for 

considerado improbo, Mello (1999) entende que a possibilidade de se exercer o controle 

desse princípio é bastante abstrata e que na verdade o mesmo figura na Constituição como 

um simples  adorno.  Significa  dizer  que,  na  prática,  exigir  o  seu  cumprimento  ou  até 

mesmo punir o servidor cuja atuação negar a eficiência, é mera utopia.

Os  princípios  ora  comentados,  constituem-se  no  arcabouço  para  a  atuação  do 

gestor público; a validade do ato administrativo está estritamente ligada à obediência a 

eles.  Violar  um desses  princípios  é  uma  insubordinação  grave,  podendo  tornar  o  ato 

ilegítimo.  Esse  pensamento  é  reforçado  pela  seguinte  afirmação:  “Os  princípios  são 

mandamentos nucleares de um sistema, seu verdadeiro alicerce, disposição fundamental 

que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério 

para sua exata compreensão.” (MELLO, apud GASPARINI, 2000, p.07) 

Sendo assim, tanto a administração pública quanto a privada tem um dos principais 

enfoques de competitividade a questão do custo, entretanto, como ressaltado no parágrafo 

anterior  a  administração  pública  tem  uma  série  de  restrições  baseadas  na  legislação. 

Portanto, através de uma avaliação apurada da estrutura de custos de uma empresa ou 

serviço, pode-se lançar mão de estratégias competitivas, que permitam produzir a mais alta 

qualidade possível com um custo mais baixo, obviamente isto poderá influenciar no preço 

final daquele produto e conseqüentemente, servir de fator competitivo de mercado para o 

produto ou serviço oferecido pela mesma.
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Slack et al (2002) ressaltam 5 objetivos de desempenho para as empresas os quais 

são fatores competitivos e fazem parte do produto e das operações. São eles: Qualidade, 

Rapidez,  Confiabilidade,  Flexibilidade e Custos. Os mesmos autores definem cada um 

deles da seguinte forma:  Qualidade significa fazer certas as coisas;  Rapidez representa 

quanto tempo os consumidores precisam esperar para receber os produtos ou serviços; 

Confiabilidade significa cumprir os prazos acordados com os clientes; Flexibilidade é a 

capacidade  de mudar  a  operação  para  satisfazer  as  exigências  dos  clientes;  Custo é  o 

objetivo mais importante porque é afetado pelos outros objetivos de desempenho e, para as 

empresas que competem diretamente em preço é o principal objetivo de desempenho.

Mota (2006, p.5) diz que para qualquer empresa que deseja ser bem sucedida no 

mercado a longo prazo, é necessária a definição de vários objetivos de desempenho, ou 

dimensões competitivas, que se deseja priorizar. Sendo assim o mesmo define, de acordo 

com a literatura atual, as mais importantes dimensões competitivas:

• Confiabilidade importante, pois afeta diretamente o mercado consumidor 

na  medida  em  que  define  um  padrão  que  vai  caracterizar  a  empresa. 

Direciona-se com a distribuição e venda do produto, tendo como principal 

responsabilidade o atendimento do consumidor com um menor tempo de 

entrega  possível  e  com maior  confiabilidade,  ou seja,  a  entrega  na data 

imediata;

• Flexibilidade capacidade de adequação de sua produção às necessidades de 

mercado, e enfatiza ainda mais quando ressalta:  “às necessidades de um 

único  cliente”.  Ainda  segundo  a  autora  esta  dimensão  permite  fazer 

subdivisões  seja  elas  quanto:  a  flexibilidade  de  produto/serviço; 

flexibilidade de volume e flexibilidade de entrega;

• Produtividade relaciona-se  como  a  empresa  está  usando  seus  recursos 

disponíveis, ou seja, se é possível produzir o mesmo volume de antes com 

menos recursos ou aumentar o volume de produção sem alterar o volume 

dos recursos utilizados anteriormente;

• Qualidade está direcionada com a satisfação dos clientes e sendo assim, 

garante a manutenção do público-alvo. Para a empresa possui um grande 
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espectro de atuação e análise, abrangendo desde a qualidade do produto que 

chega ao cliente,  a qualidade interna da empresa,  ou seja, qualidade nas 

várias  etapas  da  produção  e  os  diversos  estágios  do  produto  dentro  da 

empresa e por fim a qualidade de projeto, que visa atingir todas as metas de 

desempenho;

• Custos  a bem pouco tempo atrás era esta a única dimensão considerada 

pelas empresas e na atualidade continua sendo uma das mais importantes, 

pois, nenhuma das outras dimensões pode por si só ser executada sem que 

haja uma inter-relação com a dimensão custo, ou seja, “deve haver uma 

preocupação constante em manter a empresa saneada”. Todas as empresas 

têm interesse em redução de custos, pois custos menores permitem preços 

menores, ou aumento de lucro ou a combinação dos dois.

Observa-se na tabela 2.1 a seguir que outros autores também definem de forma 

diversificada prioridades competitivas, mas, vale frisar que a maioria deles ressalta como 

um dos principais fatores de competitividade o custo, incitando que o mesmo tem relação 

direta com a formação do preço. 

AUTOR PRIORIDADES COMPETITIVAS

Skinner (2000)

Custo, entrega, qualidade, serviço confiável, 

flexibilidade de produto, flexibilidade de volume, 

investimento;

Leong (2002)
Qualidade, entrega, custo unitário, flexibilidade, 

inovação;

Slack et al (2002)
Qualidade, velocidade (rapidez), custo, flexibilidade e 

confiabilidade.

Tabela 2.1. Fatores de Competitividade.

Fonte: O Autor
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2.2 Custos como elemento estratégico

As mudanças de processos e comportamentos são o foco de um plano estratégico 

elaborado e posto em prática nas empresas.  O perfil  dos mercados de bens e serviços 

mostra que as empresas bem preparadas são sempre vitoriosas: os bens dos incompetentes 

são transferidos para o patrimônio dos competentes. 

A boa gestão de custos tem seu grande objetivo na maximização dos lucros, cuja 

eficácia mais contundente é a conquista natural da liderança em custos. É esta a estratégia 

competitiva  principal  para  levar  uma empresa  a  conquistar  mais  fatias  e  permanência 

assegurada no mercado.

As  estratégias  competitivas,  na  busca  de  um  novo  caminho  para  a  empresa 

enfrentar o futuro, passam, inevitavelmente, pela estruturação da teoria do seu negócio. A 

análise,  estudo e formulação dessas estratégias  baseiam-se nas técnicas  administrativas 

propostas, no início do século XX, por Taylor, fundamentadas na organização científica 

do trabalho (tarefas); por Mayo, concentradas nos aspectos comportamentais das pessoas 

(capacitação) e, finalmente, por Fayol, o defensor da organização científica da gestão, cuja 

eficácia  obedece seis  funções básicas:  técnica (processo), comercial  (compra e venda), 

financeira  (aportar  e  aplicar  recursos),  contábil  (mensurar  e  registrar  fatos),  segurança 

(preservar  o  patrimônio  e  pessoas)  e  administrativa  (planejar,  organizar,  comandar, 

coordenar e controlar). (CHIAVENATO, 2003). 

Sendo assim, uma boa gestão de custos influencia, inevitavelmente, na formação 

do  preço  de  venda  de  diversas  empresas,  podendo  ser  utilizado  como  diferencial 

competitivo  estratégico,  ou  mesmo  como ferramenta  de  sobrevivência  empresarial  em 

ambientes de instabilidade.  

Para um melhor gerenciamento dos custos se faz necessário o conhecimento dos 

conceitos básicos a cerca de custos, bem como algumas nomenclaturas que surgem no 

contexto do estudo. 

Os  conceitos  e  a  terminologia  utilizados  pelos  autores  são  oriundos  da 

Contabilidade  Geral,  da  Contabilidade  de  Custos  e  também  das  diversas  legislações 

tributárias e fiscais. 
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Sendo  assim,  se  faz  necessário  o  esclarecimento  de  algumas  definições  e 

terminologias apresentadas pela maioria dos autores:

2.2.1 Gastos

Oliveira (2005) resume a classificação de gastos da seguinte forma:

Figura 2.1.  Classificação dos Gastos..
Fonte: Oliveira (2005, p.77)

De acordo com Wernke (2005, p.3) gasto é utilizado para descrever as ocorrências 

nas  quais  a  empresa  despende de  recursos  ou  contrai  uma  obrigação  (dívida)  perante 

terceiros.  É um conceito  abrangente  e  pode englobar  outros termos  comuns  a  área de 

custos, ou seja, um gasto pode ser relacionado a algum investimento, tais como: compra 

de máquinas e equipamentos. Para Martins (1990, p.23) é o sacrifício financeiro com que 

a  entidade  arca  para  obtenção  de  uma  produção  ou  serviço  qualquer,  sacrifício  este 

representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro).
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Na realidade só existe gasto no ato da passagem para propriedade da empresa os 

bens ou serviços, ou seja, no momento em que exista o reconhecimento contábil da dívida 

assumida ou da redução do ativo dado em pagamento. (MARTINS, 1990).

Para Oliveira  (2005) “gasto” é  o consumo genérico  de bens  e  serviços  ou,  em 

outras  palavras,  dos fatores  de produção.  Os gastos ocorrem a todo o momento  e em 

qualquer  setor  de  uma empresa,  seja  ela  comercial,  seja  industrial,  seja  prestadora  de 

serviços. 

2.2.2 Investimentos

Segundo Wernke (2005, p.3) são os gastos efetuados na aquisição de ativos (bens e 

direitos registrados em conta do Ativo no Balanço Patrimonial) com a perspectiva de gerar 

benefícios econômicos em períodos futuros. Para Martins (1990, p.24) é o gasto ativado 

em função de sua vida útil ou benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s). Contudo, os 

gastos  efetuados  com  manuseio  da  máquina  (salário  dos  operários,  energia  elétrica 

consumida e depreciação pelo desgaste ocasionado pelo uso) e o consumo dos estoques de 

matérias primas no processo devem ser enquadrados como custos.

2.2.3 Perdas

Wernke  (2005,  p.3)  conceitua  perdas  como  abrangências  fortuitas,  ocasionais, 

indesejadas ou involuntárias no ambiente das operações de uma empresa. Desta forma o 

valor  relacionado  com  a  deterioração  anormal  de  ativos  causados  por  incêndios  ou 

inundações, os furtos de mercadorias ou matérias-primas, o corte equivocado de uma peça 

(tornando-a  imprestável  para  uso  ou  reaproveitamento),  além de  outras  possibilidades, 

pois estas perdas não fazem parte da normalidade das operações da entidade, ou seja, não 

são considerados fatores oriundos da ineficiência interna da empresa.

De acordo com Martins (1990, p.25) é bem o serviço consumido de forma anormal 

e involuntária e não é um sacrifício feito com intenção de receita.
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2.2.4 Despesas

Para Wernke (2005, p.4) abrange o valor despendido voluntariamente com bens ou 

serviços  utilizados  para  obter  receitas,  seja  de  forma  direta  ou  indireta.  Para  Martins 

(1990,  p.24)  é  bem ou  serviço  consumidos  direta  ou  indiretamente  para  obtenção  de 

receitas.

2.2.5 Desembolso

Para  Martins  (1990,  p.25)  é  o  pagamento  resultante  da  aquisição  do  bem  ou 

serviço, ou seja, é o valor pecuniário para o pagamento resultante desta aquisição.

2.2.6 Desperdício

É mais difundido na área de Engenharia de Produção e pode englobar os custos e 

as  despesas  utilizados  de  forma  não  eficiente,  ou  seja,  são  considerados  os  gastos 

relacionados com atividades que não agregam valor, do ponto de vista do cliente,  que 

implicam dispêndio  de tempo  e dinheiro  desnecessários  aos  produtos  ou serviços.  De 

acordo com Wernke (2005, p.5) podem ser enquadrados na categoria de desperdícios:

• A  produção  de  itens  defeituosos,  pois  o  retrabalho  das  unidades  mal 

fabricadas ocasiona um dispêndio desnecessário;

• A movimentação  dispensável  de pessoas,  equipamentos,  matérias-primas 

ou produtos;

• A inspeção  de  qualidade,  a  qual  se  assume  que  o  produto  deveria  ser 

fabricado corretamente em cada setor, descartando uma inspeção adicional;

• A  capacidade  instalada  ociosa,  a  qual  implica  em  imobilização 

desnecessária de recursos em estoques altos além de área física desocupada;

• A inserção de detalhes no produto que o comprador não valoriza ao adquiri-

lo, como um remate de vinil nas portas dos veículos, os quais não aparecem 

depois de instalados; 
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2.2.7 Custos

Martins (1990, p.25) classifica como o gasto relativo à bem ou serviço utilizado na 

produção de outros bens ou serviços, ou seja, custo é também um gasto que é reconhecido 

como  tal  no  momento  da  utilização  dos  fatores  de  produção  (bens  e  serviços),  para 

fabricação de um produto ou execução de um serviço. 

Para  Kimura  (2003,  p.  13)  custo  é  a  soma  dos  valores  de  bens  e  serviços 

consumidos ou aplicados para obtenção de novos bens e serviços. Há os que denominam 

os custos como despesas, aplicações ou consumos.

2.2.7.1 Classificação dos Custos

Para Wernke (2005, p. 7) os custos podem ser classificados quanto à facilidade de 

identificação no produto em: diretos e indiretos; e quanto ao volume produzido no período 

em: variáveis e fixos.

De  acordo  com  Bertó  (2006,  p.22)  são  classificados  como  custos  e  despesas 

diretas; custos e despesas indiretas; custos e despesas variáveis e custos e despesas fixas.

No entanto, Kimura (2003, p.14) tem uma definição mais genérica e abrangente 

classificando pura e simplesmente como custos diretos, indiretos, fixos e variáveis.

Desta feita, classifica-se da seguinte forma:

2.2.7.2 Custos Diretos

Também conhecidos  como “custo controlável”.  (KIMURA, 2003).  Compreende 

qualquer  despesa  ou  gasto  perfeitamente  identificável  relacionado  diretamente  com  o 

produto fabricado ou serviço prestado. São aqueles custos que podem ser identificados 

com facilidade como apropriáveis a este ou àquele item produzido. Por suas características 

próprias e objetividade de identificação no produto pronto, esses gastos são atribuídos aos 

artigos produzidos por medições ou por controles individuais, sem a necessidade de se 

recorrer a algum tipo de divisão ou rateio mais complexo.

Segundo Bertó (2006, p.22) devem ser identificados diretamente em cada unidade 

vendida, como por exemplo:
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 Custos  relativos  à  aquisição  da  mercadoria  ou  relativos  ao  emprego  de 

material direto no processamento industrial dos bens;

 Despesas  relativas  às vendas,  como ICMS (Imposto  sobre circulação  de 

Mercadorias  e  Serviços),  PIS/COFINS,  taxação  sobre  lucro  presumido 

(modalidade  aplicável  em  alguns  casos);  comissões  sobre  vendas, 

franquias, valores de locação proporcionais às vendas etc.;

 Despesas financeiras do giro referem-se às despesas financeiras decorrentes 

do  financiamento  do  período  de  estocagem  interna  da  mercadoria  na 

empresa, mais eventuais prazos concedidos para o recebimento dos valores 

vendidos.  São  ainda  custos  diretos  outros  componentes  como  gêneros 

alimentícios  utilizados  em supermercados que dispõem de panificadoras, 

lanchonetes, restaurantes,  rotisseries e afins para obtenção dos respectivos 

produtos resultantes (pães, refeições etc).

2.2.7.3 Custos Indiretos

Também denominado de “Custo de Absorção”.  (KIMURA, 2003). Corresponde 

aos gastos que não contribuem de forma direta para a fabricação dos produtos ou serviços. 

São aqueles  que dependem de cálculos,  rateios  ou estimativas  para serem divididos  e 

apropriados em diferentes produtos ou serviços, ou seja, nesses casos, a atribuição dos 

custos indiretos aos objetos acontece por intermédio de rateios, que consiste na divisão do 

montante  de  determinado  tipo  de  custos  entre  os  produtos  ou  serviços  utilizando  um 

critério  qualquer,  como por  exemplo:  um volume fabricado  por  produto ou tempo  de 

fabricação consumido.

Segundo  Bertó  (2006,  p.23)  os  custos  e  despesas  indiretas  apresentam  como 

característica,  em geral,  a  impossibilidade  de ser  medidos,  identificados,  quantificados 

diretamente em cada unidade comercializada. Alguns exemplos típicos destes custos de 

acordo com Bertó (2006, p.23) são: Diversas modalidades de depreciação,  locações de 

prédios, equipamentos, alguns serviços de terceiros, água, seguros, material de limpeza, de 

manutenção, despesas administrativas etc.   
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2.2.7.4 Custos Fixos

Valores  consumidos  ou aplicados,  independentemente  do fato  de  haver  ou não 

produção  ou  produzindo  maior  ou  menor  quantidade  de  bens  e  serviços.  (KIMURA, 

2003).  São  aqueles  cujos  valores  totais  tendem  a  permanecerem  constantes  mesmo 

havendo  alterações  no  nível  de  atividades  operacionais  do  período,  ou  seja,  têm  seu 

montante fixado independentemente de oscilações nas atividades, não possuindo qualquer 

vinculação com o aumento ou redução do número de unidades produzidas no mês.

De acordo com Bertó (2006, p.23) sua característica é a de se manter inalterados 

face  ao volume de atividades,  dentro de certos  limites  de capacidade,  ou seja,  não se 

modificam em razão do crescimento ou da retração do volume dos negócios dentro desses 

limites.

2.2.7.5 Custos Variáveis

São os valores consumidos ou aplicados que tem seu crescimento dependente da 

quantidade  produzida.  (KIMURA,  2003).  São  os  gastos  cujo  total  do  período  está 

proporcionalmente relacionado com o volume de produção: Quanto maior for o volume de 

produção, maiores serão os custos variáveis totais  do período, isto é, o valor total dos 

valores consumidos ou aplicados na produção tem seu crescimento vinculado à quantidade 

produzida pela empresa.

Segundo  Bertó  (2006,  p.  23)  na  realidade,  o  foco  destes  custos  está  mais 

relacionado com o volume vendido,  ou seja,  constituem valores que se modificam em 

relação direta com o volume vendido.

A figura a seguir ilustra o comportamento dos custos fixos e variáveis através de 

uma representação gráfica: 
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Figura 2.2 - Representação gráfica do comportamento dos custos fixos e variáveis.
Fonte: Wernke (2005, p. 9)

2.3 Análise da Cadeia de Valor

Uma empresa industrial, comercial ou prestadora de serviço realiza uma seqüência 

de atividades  cujo resultado final é a entrega de um bem ou de um serviço para seus 

clientes. Essa seqüência de atividades que cria e agrega valor aos bens ou serviços pode 

ser vista como uma cadeia de valor, desde que cada um dos seus elos possa contribuir com 

algo que seja valorizado pelos clientes.

Entende-se por cadeia  de valor,  de qualquer empresa,  em qualquer setor,  como 

sendo o conjunto de atividades criadoras de valor. Por exemplo, em uma indústria: desde a 

fonte  de  suprimentos  de  matérias-primas  básicas,  incluindo  seus  fornecedores  de 

componentes,  transitando  pelos  processos  produtivos  continuando  pelas  atividades  de 

expedição  e  entrega  dos  produtos  finais  aos  clientes  e  assistência  técnica  pós-vendas. 

(LEFTWICH, 1997). 

O enfoque de cadeia de valor é peça importantíssima na gestão estratégica para 

redução de custos e formação de preços. A estrutura da cadeia de valor é um sistema que 

divide a cadeia, desde as fases de pesquisas, desenvolvimento de mercado e de produto, 

aquisição de matérias-prima básicas, seleção e treinamento da mão-de-obra, divulgação e 

marketing dos produtos, atendimento aos consumidores finais até a garantia no pós-venda, 

inclusive uma das definições da qualidade está relacionada com a abordagem baseada ao 
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produto, ou seja, mais atributos: “Diferenças de qualidade correspondem a diferenças de 

quantidade de ingrediente ou atributo desejado”. (ALBOLT, 1955).

São raros os exemplos de empresas que atravessam toda cadeia de valor em que 

opera. Algumas empresas do setor petrolífero atravessam grandes segmentos da cadeia de 

valor,  desde  a  exploração  do  petróleo  até  os  postos  de  gasolina,  mas  dificilmente 

percorrem toda a cadeia.

2.4 Formação de Preços

Preço é a expressão monetária do valor de um produto ou serviço, podendo ser 

amplamente definido como sendo o elemento mais flexível do composto de marketing.

Há  dois  pontos  de  vista  a  considerar  com relação  ao  preço;  Primeiro,  para  a 

empresa: preço é a quantidade de dinheiro que está disposta a aceitar  em troca de um 

produto; Para os consumidores: preço é algo que estão dispostos a pagar em troca de um 

produto. 

Esta  definição  encaixa-se  com a opinião  de  Sardinha  (1995),  que define  preço 

como o único instrumento  pela  qual  o  gerente  pode obter  melhor  ajustamento  entre  a 

oferta que a sua empresa faz ao mercado e a demanda existente. Ou seja, preço é o valor 

agregado que justifica a troca de bens ou serviços.

“A formação do preço deve: atingir o equilíbrio correto entre as necessidades dos 

consumidores, as soluções alternativas e a necessidade da empresa em cobrir seus custos”. 

(FERREL, 1995). 

Em decorrência, a definição do preço é condicionada pelos objetivos da empresa 

como um todo sendo divididos nas seguintes classes, de acordo com Santos (1995, p.55):

a) Objetivos orientados para a empresa - visa à continuidade da entidade, onde os 

principais interessados de tal perpetuidade são os empregados;

b)  Objetivos  socialmente  orientados  -  refletem a  idéia  de que as  empresas  são 

ferramentas na maximização do benefício social. Visa, assim, manter uma sadia existência 

econômica, com os benefícios para a comunidade advindo diretamente desta posição, ou 

23



Capítulo 2 Base Conceitual

seja, a missão da empresa é de intuito beneficente de suprir necessidades. Seu patrimônio 

é apenas meio de atingir seu fim puramente social;

c) Objetivos orientados para os acionistas - vários podem ser os objetivos, como 

maximização do lucro, do valor da empresa ou da riqueza dos acionistas.

De certa forma apesar de existirem vários outros objetivos empresariais,  como: 

eficiência  organizacional,  liderança,  alta  produtividade,  boa  reputação,  crescimento 

organizacional,  estabilidade,  valor  para  a  comunidade  local,  servir  ao  público,  entre 

outros, acabam por serem os objetivos financeiros aqueles que irão mais influenciar uma 

tomada de decisão, como lucratividade e maximização do valor das ações. Assim sendo, 

os  objetivos  não  mensuráveis  podem  ser  importantes  e  devem ser  levados  em  conta 

sempre  que  pertinentes,  principalmente  em organizações  públicas,  mas  à  avaliação  do 

êxito do empreendimento, ou seja, os objetivos financeiros irão ter um peso maior nesta 

corrida.

Sendo  assim,  determinar  o  preço  dos  serviços  a  serem  vendidos  é  um  fator 

fundamental  da  gestão  de  qualquer  empresa,  independente  de  seu  porte  ou  atividade. 

Afinal, é através do preço que se pode equilibrar a oferta e a procura dos produtos, cativar 

clientes e obter lucro.

De acordo com Santos  apud Azevedo (2008, p.33) em seu livro “Formação do 

Preço e  do Lucro”  para formação do preço de venda é  sugerida a adoção de um dos 

seguintes métodos: 

 MÉTODO BASEADO NO CUSTO DAS MERCADORIAS:

É determinado adicionando-se uma margem de lucro ao custo do produto,  que 

deverá cobrir todas as outras despesas ainda não incluídas nos custos, além de permitir um 

retorno razoável aos investidores.
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 MÉTODO BASEADO NA DECISÃO DOS CONCORRENTES:

Relacionado à avaliação dos preços da concorrência, tem como base um patamar 

de preço que se julga ideal dentre o mercado para aquele produto ou serviço;

  MÉTODO MISTO:

Tem como base a combinação dos dois métodos anteriores;

Quando o preço é determinado de forma empírica, a organização está incorrendo 

em  riscos  de,  como  por  exemplo,  ter  prejuízos,  falta  de  competitividade  e  perda  de 

clientes.

De forma simplificada,  o  preço de venda é determinado pela  soma dos  Gastos 

Gerais com a Prestação de Serviços, acrescido da Margem de Lucro e dos Impostos e 

Contribuições sobre a Venda. O preço pode ser determinado pela seguinte demonstração:
= Preço de Venda

(+) Custos Diretos

(+) Custos Indiretos

(+) Despesas Operacionais

(+) Margem de Lucro

(+) Impostos s/Venda

Segundo Santos (1995), a formação de preços, é uma peculiaridade do segmento da 

Contabilidade  Gerencial,  como  tal,  não  segue  leis  específicas  nem  princípios  de 

contabilidade  geralmente  aceitos.  A Contabilidade Gerencial  é voltada para atender  ao 

usuário  interno  e  suas  necessidades  de  gerenciamento  e  avaliação  da  performance  do 

negócio.  Portanto,  o cálculo deve ter  como base,  princípios lógicos e viáveis  para sua 

consecução.
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3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

É  público  e  notório  o  significativo  crescimento  das  atividades  empresariais 

relacionadas  à  prestação  de  serviços.  Segundo  Oliveira  (2005)  os  consultores  são 

unânimes em reconhecer que já na primeira década deste milênio, a maioria das pessoas 

estará trabalhando em alguma atividade prestadora de serviços.

“A era dos serviços” é dessa forma que alguns autores têm colocado na atualidade 

o segmento de serviços, isto pode ser justificado por alguns fatores, como:

• Um grande aumento populacional, oriunda do aumento da expectativa de 

vida na maioria das populações mundiais, bem como o envelhecimento 

gradual  da  população  repercutindo  em  melhores  investimentos  em 

assistência médica, hotelaria, turismo e etc;

• O  avanço  tecnológico,  crescente  automação  e  informatização  dos 

processos industriais, conseqüentemente a diminuição da participação da 

mão-de-obra,  no  setor  de  transformação  ocasionando  um  êxodo  de 

trabalhadores para atividades relacionadas com a prestação de serviços; 

• Pressão  sindical  exigindo  melhorias  dos  ambientes  de  trabalhos, 

direcionando aumento de investimento em robótica para substituição dos 

seres humanos em áreas insalubres e de alto risco;

• Terceirização de inúmeras atividades “secundárias” das organizações seja 

devido a não agregação de valor ou mesmo como meta empresarial;

• A palavra mais utilizada empresarialmente na atualidade: “qualidade de 

vida”,  principalmente  em  países  mais  desenvolvidos,  o  que  tem 

pressionado e  motivado  grandes  investimentos  em atividades  ligadas  a 

lazer, turismo, à cultura, esportes e etc;

• A  globalização  dos  mercados  financeiros  e  de  capitais  motivando 

investimentos  em  estruturas  nas  áreas  de  informática,  consultorias 

financeiras, contábeis, jurídicas e etc;

• Incentivos  de  governos  para  o  desenvolvimento  de  micro  e  pequenas 

empresas,  estimulando  o  empreendedorismo  voltado  principalmente  à 

prestação de pequenos serviços;
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“As empresas prestadoras de serviços já existem desde os primórdios  
da civilização e, assim como as atividades relacionadas como comércio  
e  fabricação de  artigos,  acompanharam,  naturalmente,  a  evolução e  
sofisticação  das  diversas  sociedades.  Diversos  autores  ressaltam  a 
importância, nos tempos atuais, desse segmento da economia, que tem 
crescido principalmente nas nações mais modernas, tornando-se cada 
vez  mais  sofisticado  e  responsável  pela  criação  de  alternativas  de  
emprego  e  geração  de  fortunas,  em  curto  espaço  de  tempo.”  
(OLIVEIRA, 2005, p. 159).

Existem alguns aspectos que impactam no crescente desenvolvimento dos serviços 

na sociedade moderna,  são eles:  maior  riqueza,  melhor  qualidade de vida, mais tempo 

disponível  para  o  lazer  e  cultura,  crescente  participação  do  trabalho  feminino  em 

praticamente  todas  as  atividades,  sofisticação  do  consumidor  e  profundas  mudanças 

tecnológicas nos meios de produção. (PORTER, apud OLIVEIRA, 2005, p. 159)

3.1 Principais áreas de prestação de serviços no Brasil e respectivos 
custos mais relevantes.

O IBGE possui  dados,  que  divulgam desde  a  década  de  1970  o  segmento  de 

serviços uma participação de 52,6% do PIB, tendo chegado a 58,3% em 1999 (tabela 3.1), 

representando,  portanto,  há  várias  décadas,  o  segmento  mais  representativo  da  atual 

conjuntura econômica brasileira, de acordo com a tabela demonstrada por Oliveira (2005, 

p.160):

Formação do Produto Interno Bruto do Brasil e participação dos segmentos de 

serviços, de acordo com pesquisa do IBGE (valores de 1999)
SERVIÇOS = 58,3% do PIB DEMAIS SEGMENTOS = 41,7% do PIB

Não  mercantis  =  16,5%  Administração 

Pública,  ONG’s  e  entidades  sem  fins 

lucrativos.

Agropecuária = 7,8%

Comércio = 7,3% Construção Civil = 9,1%
Financeiros = 6,1% Indústria = 24,8%
Mercantis não financeiros = 28,4%

Tabela 3.1. Produto Interno Bruto e a Participação no segmento de Serviços.
Fonte: Oliveira (2005, p. 160)
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Desta feita, observa-se, que o segmento de prestação de serviços no país é bastante 

diversificado, abrangendo áreas tais como:

• Geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica,  os  quais 

representam um dos fatores de maior peso para a economia do país;

• Instituições financeiras públicas ou privadas, as quais representam uma 

vasta  amplitude  através  da  disponibilização  de  caixas  eletrônicos  para 

atendimento  a  população  física  e  jurídica  no  recebimento  de  salários  e 

benefícios sociais, na guarda e aplicação das disponibilidades, na concessão 

de empréstimos, financiamentos de imóvel, penhora de jóias e uma gama 

de outros serviços que estão embutidos nesta atividade.

•  Tecnologia da Informação, de Telecomunicações e de Informática têm 

grande amplitude na geração de empregos no país, além do crescimento 

constante e acelerado, em se tratando de tecnologia da informação ainda é 

pouco visível de se analisar os ganhos em investimento e retorno para a 

empresa.

• Construtoras ou  mais  precisamente,  o  segmento  da  construção  civil  é 

inegavelmente um grande setor gerador de empregos, principalmente por 

empregar  boa  parte  da  mão-de-obra  menos  qualificada.  Dependendo  da 

contratação  da  empresa,  ou  seja,  da  terceirização  dos  serviços,  a 

representação do custo pode estar relacionada a salários, encargos da mão-

de-obra,  máquinas,  equipamentos,  materiais  necessários para a obra,  tais 

como: pedra, ferro, galerias pluviais, cimento e etc.

Algumas  construtoras  também  exploram  diversos  tipos  de 

“industrialização ou transformação” de matérias para obtenção de parte dos 

produtos utilizados em obras. Por exemplo, as construtoras de estradas que 

mantêm usina de asfalto no canteiro da obra, linha de produção de pré-

moldados de concreto – vigas, lajes, paredes, blocos, escadas, galerias etc.
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• Serviços hospitalares, educacionais, recreativos, hotelaria e turismo 

os custos relativos à área hospitalar são compostos basicamente pela mão-

de-obra  e  depreciação  dos  prédios  e  equipamentos.  É  notório  o  grande 

investimento  da  área  médica  em  todo  mundo,  os  modernos  hospitais 

exigem grandes investimentos em equipamentos sofisticados e caríssimos, 

softwares  específicos  para  aumentar  a  qualidade  no  exame  e 

acompanhamento dos pacientes, o que pode justificar os altos custos, em 

alguns casos principalmente, com materiais. 

Quanto à área educacional os melhores centros educacionais da atualidade 

exigem por sua vez grandes investimentos em laboratórios de informática e 

de pesquisas, áreas de convivência e de esporte, além de bibliotecas de  

primeira linha. Precisa disponibilizar sofisticadas áreas de esporte e lazer, 

sem esquecer, principalmente, dos investimentos necessários a qualificação 

dos professores para atendimento de uma clientela cada vez mais exigente.

Por fim, o setor de turismo e hotelaria que desperta cada vez mais interesse 

dos  investidores,  seja  na  exploração  do  potencial  turístico  das  praias,  

reservas ecológicas, cidades históricas, rios e cachoeiras, clima tropical em 

boa parte do imenso território nacional, além da inclusão de turismo de  

negócios oriundos da estabilidade econômica e desenvolvimento do país.

• Serviços de auditoria, advocacia e consultoria: o custo basicamente é 

representado pela mão-de-obra altamente especializada. São os escritórios 

de  engenharia,  arquitetura,  advocacia,  auditorias,  contabilidade,  perícias, 

pesquisas,  recrutamento  e  seleção,  treinamento  e  etc.  Como  exemplo: 

observa-se  as  empresas  de  auditoria,  pois,  precisam direcionar  parcelas 

significativas de seus recursos financeiros para treinamento e formação dos 

seus  colaboradores.  Por  sua  vez,  alguns  escritórios  de  engenharia, 

arquitetura  e  de  pesquisas  precisam efetuar  relevantes  investimentos  em 

softwares  específicos  para  seus  trabalhos  de  consultoria  e  assessoria. 

Portanto, o custo de uma prestadora de serviço do segmento de consultoria 

deve ser avaliado dentro do contexto específico de cada projeto e é bastante 

variada  a  composição  destes  custos,  pois  diverge  do  tipo  de  serviço 
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realizado.  Como  a  principal  formação  do  custo  é  para  mão-de-obra  o 

serviço a ser executado tem um custo significativo a partir da elaboração de 

cada projeto solicitado pela ordem específica do serviço.

• Administradoras de condomínios e corretoras de imóveis  sofreram 

grande crescimento em virtude do crescimento populacional, êxodo rural e 

conseqüente  concentração  urbana  das  grandes  capitais.  O  principal 

mecanismo de atuação é a terceirização desses serviços, somam-se a este 

processo de crescimento as incontáveis empresas que prestam serviços de 

fornecimento  de  todo  tipo  de  materiais  e  equipamentos,  desde  simples 

materiais  de  limpeza  até  sofisticados  equipamentos  de  segurança, 

manutenção, de elevadores, eletricistas, encanadores, limpeza, jardinagem, 

segurança, vigilância e etc...

• Empresas Públicas  destacam-se aqui,  as  autarquias,  as quais  serão 

objeto de estudo deste  trabalho.  Abrangem quase todas as demais  áreas 

citadas  anteriormente,  prestando  serviços  essenciais  à  população.  Sua 

principal formação de custo está relacionada com a mão-de-obra, cada dia 

mais  especializada  requerendo  grandes  investimentos  em  capacitação  e 

treinamento de pessoal,  além da implementação de tecnologia  avançada, 

principalmente,  na  área  de  informática  e  processamento  de  dados  para 

atender  a  uma  demanda  exigente  por  eficiência,  além  de  segurança  e 

confiabilidade de sistema e softwares de gestão.

3.2 Intangibilidade das atividades de prestação de serviços

Existem  algumas  peculiaridades  com  relação  à  prestação  de  serviços  se 

comparados  com a  produção  física  de  determinado  produto  material  ou  tangível.  Por 

exemplo:

• Produto (Produção): está mais relacionado com a atividade industrial, implica na 

fabricação de um produto; Ex: Geladeiras
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• Serviço (Operações): está relacionado com a ação, embora meios físicos possam 

estar presentes para facilitar ou justificar o serviço. Ex: as Universidades.

Ressaltam-se mais algumas características inerentes as empresas de produção de 

produtos (indústrias) e de serviços demonstrados logo a seguir:

CARACTERÍSTICAS INDÚSTRIAS
EMPRESAS DE 

SERVIÇOS

PRODUTO FÍSICO (Tangível) INTANGÍVEL

ESTOQUE COMUM IMPOSSÍVEL

INFLUÊNCIA DA MÃO-DE-

OBRA
MÉDIA/PEQUENA GRANDE

PADRONIZAÇÃO COMUM DIFÍCIL

CLIENTE

NÃO INFLUENCIA 

DIRETAMENTE NA 

PRODUÇÃO

INFLUENCIA NO 

PROCESSO DE 

PRODUÇÃO

CONSUMO

SÓ APÓS O 

PROCESSO DE 

PRODUÇÃO

PODE SER 

CONSUMIDO 

DURANTE O 

PROCESSO DE 

PRODUÇÃO

Tabela 3.2.  Características das empresas de Bens e de Serviços.
Fonte: O Autor

Em determinados segmentos da prestação de serviços, alguns aspectos estratégicos 

são  de  fundamental  importância  para  o  sucesso  do  empreendimento:  a  localização 

privilegiada de um hotel, a qualidade e a diversidade dos serviços oferecidos, as parcerias 

com agências de turismo e empresas de cartões de crédito são diferenciais importantes 

para a geração de caixa e maximização do retorno dos investimentos realizados.

Outra importante diferença das atividades de serviços, comparativamente com a 

produção de bens corpóreos e tangíveis, é que, para o usuário dos serviços, torna-se quase 
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sempre missão bastante difícil a avaliação do valor e preço dos benefícios intangíveis. Por 

exemplo,  qual  seria  o  preço  justo,  para  o  profissional  e  para  o  paciente,  de  uma 

complicada  operação de emergência?  Muitos  pacientes  não levam em consideração  os 

efetivos dispêndios de recursos financeiros e materiais  para a formação de um médico 

competente.

Outro exemplo: como avaliar os efetivos benefícios para o cliente de um serviço 

altamente competente de propaganda e publicidade, que irá alavancar a venda no médio e 

longo prazo?

Por  fim,  é  a  característica  de  estreito  relacionamento  entre  o  profissional,  que 

representa a empresa,  e seus clientes,  em diversas atividades de prestação de serviços. 

Muitas  vezes  é  o  cliente  que  inicia  esse  relacionamento  profissional,  através  de 

solicitações específicas ou personalizadas dizendo: o que quer; como quer e para quando 

quer.  Geralmente,  os  serviços  são  produzidos  e  consumidos  simultaneamente,  não 

havendo  uma  etapa  intermediária  entre  a  produção  e  seu  consumo  pelos  clientes:  os 

serviços prestados por uma empresa de turismo, por exemplo, ou mesmo uma aula em 

uma universidade, onde se tem a participação direta do aluno na formação do produto: 

conhecimento.

Por ocasião dessas peculiaridades, uma prestadora de serviços pode rapidamente 

perder  seus  clientes  insatisfeitos,  perder  sua  credibilidade  empresarial  e,  nos  casos 

extremos, vir a encerrar suas atividades. Segundo Oliveira (2005) este foi o exemplo de 

um caso recente de uma das maiores empresas de auditoria de todo o mundo, envolvida 

com falsificações nas demonstrações contábeis de algumas empresas por ela auditadas. 

Pode-se  afirmar  que  o  principal  cartão  de  uma  empresa  industrial  é  a  qualidade  e  a 

confiabilidade de seus produtos, facilmente visualizados e tangíveis. Na maioria das vezes, 

os compradores dos produtos industrializados não têm a mínima noção de onde se localiza 

a fábrica, devido à irrelevância dessa informação, já o contato é feito indiretamente com os 

funcionários da rede do varejo ou representante do produtor.

No caso da prestação de serviços, quase sempre o bom e eficiente cartão de visitas 

da empresa é a competência e credibilidade de seus profissionais diretamente envolvidos 

com  cada  trabalho  e  com  cada  cliente,  conjugados  com  a  presteza  do  atendimento 

personalizado.
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De acordo com Heskett (2001) as empresas têm dificuldade em prestar serviços de 

qualidade,  ressaltando que uma das razões mais importantes é que serviço envolve um 

enorme contingente  humano,  e  é  muito  difícil  padronizar  este  componente,  a  não  ser 

trabalhando-se fatores que ocasionam a burocracia. Muitas empresas do setor de serviços 

selecionam seus profissionais com base nas habilidades pessoais e não na atitude. No setor 

de serviços, atitude é um fator muito importante e pode ser o diferencial competitivo. Se 

alguém não tem determinada habilidade, é possível treiná-la. Mas como treinar “atitude”?.

Tais  aspectos  tornam  dificultosos  os  procedimentos  de  gestão  de  custos  em 

empresas  prestadoras  de  serviços,  principalmente  no  momento  da  elaboração  de  uma 

proposta de trabalho e a formação de preço, vinculando na maioria dos casos a formação 

de preço de forma aleatória,  sem conformidade  real  da análise  e formação dos custos 

embutidos na prestação dos serviços.

3.3 Aspectos  Contábeis  e  Gerenciais  das  atividades  de  prestação  de 
serviços.

 

O acervo  bibliográfico  na  área  da  contabilidade  de  custos  preocupou-se,  até  o 

momento,  quase  exclusivamente  com  as  discussões  dos  vários  temas  envolvendo  a 

apuração e análise dos custos nas empresas industriais. Se nas indústrias brasileiras já são 

poucas as organizações que dispõem de um bom sistema de custos coordenado integrado 

com a contabilidade, nas prestadoras de serviço a realidade é bem pior. São raros os casos 

de prestadoras de serviço que contam com um adequado sistema contábil e gerencial para 

controle e apuração dos seus custos.

Na realidade não há diferenças relevantes nos aspectos conceituais de apuração de 

custos para empresas industriais com relação a empresas de serviços, pois boa parte dos 

conceitos de custos e análises válidos para uma indústria também são verdadeiros para 

prestadoras de serviços. (VANDERBECK, 2005).

Também é possível a implantação nas prestadoras de serviços das ferramentas da 

contabilidade  comercial,  tais  como  orçamentos,  custo-padrão,  custeio  por  atividades, 
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apuração das margens de contribuição, análise do ponto de equilíbrio, fator limitativo da 

produção de serviço etc. (VANDERBECK, 2005).

Segundo Crepaldi (2002), na medida em que a estrutura e as características das 

empresas de serviços vão se distanciando do comércio e da indústria, mais difícil torna-se 

a  aplicação  dos  conceitos  da  contabilidade  de  custo  tradicional.  Esta  dificuldade  é 

facilmente  identificada  nas  empresas  de  serviços  profissionais,  como  por  exemplo: 

consultórios  médicos,  escritórios  de  advocacia  e  empresas  de  engenharia.  Estas 

organizações, ao contrário da indústria e do comércio, não conseguem, nem podem estocar 

seus serviços. Contratar um funcionário significa ter à sua disposição uma quantidade de 

homem-hora a  cada  mês  que se  inicia  a  qual  poderá  ou não ser  alocada  em serviços 

prestados. Quando as horas disponíveis são maiores do que aquelas alocadas para clientes, 

a empresa não recupera os gastos realizados com pessoal ou “estoca” para o mês seguinte, 

são gastos efetivamente de consumo e não de investimento, como o caso de estoques. A 

ociosidade de mão de obra é inevitável, principalmente no início da atividade, quando a 

organização contábil tem mais homem hora disponíveis do que a demanda dos clientes.

Segundo  Monteiro  (2002),  isto  também  ocorre  com  os  investimentos  em 

equipamentos,  consultoria  telefônica,  licença  de  software,  entre  outros.  A empresa  só 

começa a perceber os benefícios do ganho em escala, à medida que a carteira de clientes 

evolui.  Para  minimizar  o  desperdício  de  recursos,  sugere-se;  (a)  terceirização  de 

determinados tipos de serviços; (b) adoção de funcionários trabalhando em home office;  

(c)  localização  estratégica  do  escritório;  (d)  tecnologia  que  permita  velocidade  e 

confiabilidade  na geração  da informação contábil;  e  (f)  uso sistemático  da internet  na 

distribuição da prestação de serviços.

O registro e o controle dos gastos por centros de custos podem ser perfeitamente 

viáveis para fins gerenciais e apuração de desempenho. Por exemplo, um hotel voltado 

para turismo de negócios e convenções pode gerenciar os gastos dos seguintes setores, 

entre outros: lavanderia, restaurante e bar, telefonia e internet, piscina e salão de ginástica, 

mini-shopping, salas para convenções e palestras etc.

Boas partes das prestadoras de serviço trabalham sob encomenda, que é o caso das 

construtoras, auditorias, consultorias, publicidade e propaganda, pesquisas mercadológicas 
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etc. Portanto, a maioria deve utilizar-se das Ordens de Serviços para controle e apuração 

das receitas e dos custos.

Também diferentemente de boa parte das empresas industriais, são quase sempre 

insignificantes os investimentos em instalações e equipamentos produtivos nas prestadoras 

de serviço. Sem dúvida, de maneira genérica, o custo mais representativo nas atividades de 

prestação de serviços é o da mão-de-obra, quase sempre especializada.

Segundo Oliveira (2005), muitas prestadoras de serviços no Brasil utilizam com 

sucesso as ferramentas da controladoria estratégica, como: O Balanced Score Card (BSC), 

que  é  o  caso  da  Embrapa,  do  Unibanco  etc;  e  do  Planejamento  Estratégico,  como  a 

Universidade Mackenzie, localizada em São Paulo, entre outras conceituadas entidades do 

setor de serviço.
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4. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS

Frente  ao  objetivo  deste  trabalho,  faz-se  necessário,  esclarecer  alguns  fatores 

relativos  à  conotação  desta  Organização,  tendo  em vista,  a  necessidade  de  um maior 

entendimento por parte do leitor das peculiaridades advindas da pesquisa, a fim de analisar 

a  aplicabilidade  das  estratégias,  as  quais  o  trabalho  se  propõe  ofertar  à  sociedade 

acadêmica e profissional.

4.1 Apresentação da Instituição 

O Departamento  Estadual  de  Trânsito  de  Alagoas  –  DETRAN/AL -  Autarquia 

vinculada a Secretaria de Defesa Social, criada através da lei 4.983 de 11 de maio de 1988, 

após  a  Reforma  Administrativa  do  Governo  Ronaldo  Lessa,  o  Órgão  vinculou-se  a 

Secretaria  Executiva  de  Fazenda  desde  2004.  O  DETRAN/AL  possui  autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial. 

Sua missão é coordenar, controlar e executar a política de trânsito, prestando um 

serviço  de  qualidade,  com credibilidade  e  satisfação  mútua,  integrando-se  aos  demais 

órgãos e entidades, na busca permanente de um trânsito seguro e com fluidez.

Sua visão é se tornar referência nacional entre os DETRAN’s e como Empresa 

Pública, na gestão de qualidade dotando-se de uma infra-estrutura física moderna com um 

corpo funcional capacitado e motivado, prestando serviços com qualidade e credibilidade 

através de tecnologia de ponta. Suas competências estabelecem como foco os produtos 

e/ou serviços de acordo com os recursos que podem ser utilizados para produzi-los e/ou 

prestá-los,  aproveitando  o conhecimento  das  pessoas,  as  habilidades  capacitadoras  e  a 

educação empresarial para oferecer benefícios a seus usuários diferenciando os serviços 

prestados  pela  autarquia.  O  DETRAN/AL  apresenta  duas  competências  essenciais: 

PROMOVER  A  SEGURANÇA  DO  TRÂNSITO,  através  de  ações  de  Educação, 

Engenharia e Fiscalização; CONTROLAR VEÍCULOS E CONDUTORES, competência 

clássica dos DETRAN’s em todo o Brasil.

O  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (2005,  p.22),  descreve  as  finalidades  dos 

Departamentos Estaduais de Trânsito:
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Art.5º  O  Sistema  Nacional  de  Trânsito  é  o  conjunto  de  Órgãos  e  
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,  
que  tem  por  finalidade  o  exercício  das  atividades  de  planejamento,  
administração,  normatização,  pesquisa,  registro  e  licenciamento  de 
veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação,  
engenharia,  operação  do  sistema  viário,  policiamento,  fiscalização, 
julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Por  ser  o  DETRAN/AL  uma  autarquia  e,  conseqüentemente,  ter  autonomia 

financeira,  tem seus  valores  de  taxas  e  serviços  pautados  em uma legislação  estadual 

específica baseada em UPFAL (Unidade Padrão Fiscal de Alagoas). (Em anexo). 

 

A maior  parte  da receita  do DETRAN é  proveniente  dos  registros  de veículos 

através do licenciamento anual e da emissão de carteiras de habilitação, além dos serviços 

prestados relativos ao controle educação e segurança do trânsito.

Com  relação  à  receita  relativa  ao  1º  emplacamento  de  veículos  automotores 

observamos, na realidade, a movimentação do mercado frente ao aumento das vendas de 

carros novos no país. Segundo Scheller (2006):

A produção de veículos em 2006 será de 2,63 milhões de unidades, o que  
é  um recorde para o país  e  representa 4% de aumento em relação às 
vendas  de  2005.  Para  2007,  a  Anfavea  prevê  um  novo  recorde  de  
produção,  com 2,73 milhões  de unidades,  mas crescimento  menor,  de  
3,8%. No  ano  que  vem,  segundo  o  presidente  da  Anfavea,  
Rogério Golfarb, o mercado interno deve voltar a puxar o resultado, já 
que  as  exportações  sofrem  com  o  câmbio  baixo  e  com  a  falta  de  
competitividade do Brasil em comparação a seus principais concorrentes  
mundiais, como Índia e China.

Isto  repercute  diretamente,  no  aumento  do  registro  de  veículos  no  estado  de 

Alagoas.  Esta  afirmação,  conseqüentemente,  tem  ligação  direta  com  o  aumento  do 

número de registro de condutores, ou seja, o número de 1ª habilitação emitida.

4.2 Serviços do DETRAN

Os serviços prestados pelos Departamentos Estaduais de Trânsito de todo país são 

relativos à educação e segurança do trânsito de forma generalizada, isto implica a oferta de 

serviços ligados a veículos, condutores e pedestres, ou seja, de forma direta atinge a toda 

população, tendo em vista a inserção deste cidadão, a qualquer momento, fazendo parte de 
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algum  destes  perfis.  Os  serviços  representados  por  veículos  estão  ligados  a 

regulamentação (licenciamento), penalidade (multas) e ou tributos/impostos (IPVA); Os 

serviços relativos a condutores são compostos por regulamentação (Habilitação), educação 

(treinamentos) e penalidades (multas). Sendo assim, a base da arrecadação do DETRAN 

se estabelece sobre Veículos e Habilitação de Condutores.

4.2.1 A Primeira Carteira Nacional de Habilitação

A motivação do pesquisador perfaz a necessidade de conhecer a composição dos 

preços relativos  à  1ª  CNH (Carteira  Nacional  de Habilitação),  estruturando o presente 

tema  como  objeto  de  estudo:  Comparativo  de  Preços  de  1ª  Habilitação  nos  Estados 

Brasileiros e análise da composição dos custos auxiliando na estratégia de arrecadação do 

Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas.

Vive-se em uma sociedade do conhecimento onde as freqüentes mudanças assolam 

as  organizações  como forma  de  subsistência.  As organizações  se  deparam com novas 

formas  de  mudança  de  comportamento  nas  relações  com  seu  ambiente  externo, 

objetivando  a  manutenção  e  criação  de  competências  essenciais  na  busca  da 

sobrevivência,  frente  cada  vez  mais  de  consumidores  e  ou  usuários  mais  exigentes  e 

conscientes de seus direitos.

A atividade da organização objeto deste estudo é regulamentada pelas autoridades 

governamentais, mais precisamente pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), de 

acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (2005) em seu artigo 12, parágrafos I e II, que 

afirma:
Art. 12. Compete ao CONTRAN:

I – estabelecer  as normas regulamentares  referidas neste Código e as 

diretrizes da Política Nacional de Trânsito;

II – coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a 

integração de suas atividades;

Sendo  assim,  o  CONTRAN  estabelece  as  normas  que  autorizam  os 

funcionamentos dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sejam 
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eles os DETRAN’s. Porém, estes têm por obrigação, conforme o artigo 22 do código de 

Trânsito Brasileiro (CTB):
Art. 22.  Parágrafo II.  Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, 

reciclagem  e  suspensão  de  condutores,  expedir  e  cassar  Licença  de 

Aprendizagem,  Permissão  para  dirigir  e  Carteira  Nacional  de 

Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

 

Portanto, de acordo com este mesmo artigo, o Departamento Estadual de Trânsito, 

pode  tanto,  realizar  quanto  fiscalizar,  ou  seja,  pode  ceder  a  permissão  para  empresas 

regulamentadas pela autarquia possam executar serviços dos quais, objeto desta pesquisa, 

a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ratificado pelo parágrafo X, do mesmo código 

que diz:

Parágrafo X. credenciar órgãos ou entidades para execução de atividades 

previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do 

CONTRAN;

Porém, em nada o Código de Trânsito Brasileiro ressalta os valores pelos quais 

deveriam ser cobrados tanto pelo DETRAN, quanto por estas empresas que terceirizam 

parte  do  serviço  de  1ª  Habilitação.  Na  realidade  este  viés,  ocasiona  uma  série  de 

desproporções quanto aos valores de taxas cobrados pelos diferentes estados da federação, 

ou seja,  de forma aleatória  os estados utilizam ferramentas  e parâmetros  diferentes  de 

preços para o mesmo serviço de 1ª Habilitação veicular.

Na  realidade,  quando  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro  abre  espaço  para 

terceirização de serviços, de acordo com o artigo 148, que diz:

Art.148.  Os  exames  de  habilitação,  exceto  os  de  direção  veicular, 

poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas 

pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de 

acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN; 

Abre-se um leque para cobranças de preços diversificados e aleatórios que vêm 

inviabilizar  o cidadão comum,  que precisa  de um documento  tão  importante  quanto a 

CNH para trabalhar, impedido de tirar sua habilitação e conseqüentemente, ficando fora, 

muitas vezes do mercado de trabalho, aumentando o índice de desempregados do país. 

39



Capítulo 4 Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas

Conseqüentemente, este mesmo cidadão que deixa de tirar de forma legal sua habilitação, 

incorre muitas vezes, a mecanismos ilícitos de condução de veículos gerando acidentes e 

causando problemas à sociedade, além do mais, o órgão executivo de trânsito deixa de 

arrecadar,  pois, tem as menores taxas na composição do preço final da 1ª Habilitação, 

porém, tem sua arrecadação prejudicada em virtude dos valores cobrados por parte do 

serviço que é terceirizado.

No Departamento  Estadual  de  Trânsito  de  Alagoas  os  serviços  prestados  pelo 

órgão e seus respectivos valores estão representados no relatório que compõe o anexo 4. 

Estes serviços diferem em termos de quantidade, valores e até mesmo nomenclatura nos 

demais estados da federação.

4.4.2 Serviço de 1ª Habilitação do DETRAN de Alagoas

O Serviço  de  Habilitação  é  um dos  mais  importantes  da  autarquia,  perdendo 

apenas para veículos, os quais são relativos à regulamentação (licenciamento), penalidade 

(multas)  e  ou  tributos/impostos  (IPVA),  em  se  tratando  da  quantidade  de  oferta  de 

serviços.  Conseqüentemente,  isto  implica  dizer  que  praticamente  90%  da  receita  da 

autarquia são provenientes dos serviços de veículo e de habilitação, ficando apenas 10% 

para outros serviços atrelados a contratos e convênios, por exemplo. Dentre os serviços de 

Habilitação o que tem mais impacto sobre a população é justamente o serviço de primeira 

habilitação, pois, representa o maior valor final para o bolso do usuário.

Sendo assim, na tabela 4.1 tem-se a composição deste serviço de 1ª habilitação 

seguido  dos  respectivos  preços,  bem  como  os  respectivos  agentes  arrecadadores  do 

serviço em sua totalidade.
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Tabela 4.1 Serviços relativos à 1ª Habilitação.
Fonte: Serviço de Arrecadação – DETRAN/AL

A tabela demonstra a formação do preço final da 1ª Habilitação segmentando os 

respectivos prestadores por cada serviço, bem como a arrecadação individual dos mesmos. 

Observa-se que os valores totais representados na última linha horizontal são referentes ao 

somatório  dos preços  marcados  nas colunas  respectivas  para cada empresa.  Porém,  os 

valores totais representados na última coluna à direita apresentam os preços individuais de 

cada  serviço  prestado.  No  centro  da  tabela  estão  marcados  os  respectivos  serviços 

inerentes aos prestadores na composição final do processo de 1ª Habilitação veicular.

Os serviços de digitalização,  gráfica e postagem são terceirizados por empresas 

públicas ou privadas, porém, são contabilizados como receita do DETRAN e repassados 

através de distribuição eletrônica automática para os respectivos prestadores do serviço, 

contudo, o valor cobrado pelo DETRAN passa a ser de R$ 100,96, o que corresponde aos 

valores referentes ao: DETRAN, Digitalização, Gráfica e Postagem; enquanto que o valor 

realmente  arrecadado  é  de  R$  48,62,  o  que  corresponde  aos  Exames  de  Direção  e 

Legislação de acordo com a tabela 4.1.
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1ª HABILITAÇÃO

Descrição 
dos Serviços DETRAN CLÍNICA CFC DIGITALIZAÇÃO GRÁFICA POSTAGEM TOTAL

Exame de 
Direção  R$ 24,31

Exame de 
Legislação  R$ 24,31 

Taxa de 
Expedição  R$ 15,88 

Digitalização  R$ 30,47 
Taxa de 

Postagem  R$ 5,99 

Exame 
Psicológico  R$ 54,62 

Exame 
Clínico  R$ 39,06 

Curso 
Prático  R$ 315,00

Curso 
Teórico  R$ 75,00 

TOTAL R$ 48,62 R$ 93,68 R$ 390,00 R$ 30,47 R$ 15,88 R$ 5,99 R$ 584,64 
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4.3 Taxa de Inadimplência

De forma a reduzir o risco de déficit, é razoável que se limite a inadimplência ao 

percentual de margem de lucro sobre as vendas. No entanto, esta nem sempre é a realidade 

de  prestadores  de  serviços.  Em  muitos  casos,  apesar  das  providências  adotadas  pelo 

administrador para reduzir a inadimplência, é inevitável que créditos incobráveis ocorram. 

Em decorrência, torna-se mais prudente que em sua formação de preços seja adicionada 

uma margem tal a contingência,  que pode repercutir em outros serviços prestados pela 

empresa.

No Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas a inadimplência gira em torno 

de 25%, basicamente, relativa a licenciamento de veículos, em se tratando da exigibilidade 

anual de pagamento legal. Com relação à inadimplência de habilitação, na realidade, só 

poderia ser analisada face ao vencimento da Carteira Nacional de Habilitação que varia de 

3 a 5 anos dependendo da idade do condutor. Porém, não consolidada como inadimplência 

por se tratar de um documento de permissão para dirigir e que poderá ou não ser renovado 

dependendo  da  necessidade  do  condutor,  diferentemente  do  veículo  que  pode  ser 

transferido a outro proprietário.
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5. ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo  tem por objetivo apresentar  os  resultados  obtidos  e a  análise  dos 

dados através da pesquisa realizada. A coleta de dados aplicada pôde demonstrar alguns 

parâmetros utilizados nos diversos DETRAN’s do país. Serão apresentadas as seguintes 

análises: Análise de Preços no Brasil; Análise de Preços na Região Nordeste; Emissão de 

Serviços de Carteira Nacional de Habilitação dos DETRAN’s; Análise de Emissões de 

CNH’s  versus  Populações;  Análise  de  Preços  versus  número  de emissões;  Análise  da 

Formação de Preços da 1ª Habilitação; Análise da Formação de Preços da 1ª Habilitação; 

Análise  da  Participação  na  Formação  dos  Preços;  Análise  de  Preços  das  Clínicas  na 

Região Nordeste.

5.1 Análise de Preços no Brasil

A filosofia de preços de cada Departamento Estadual de Trânsito é fundamentada 

em leis estaduais específicas, não são calculados em virtude da composição dos custos e 

sim de acordo com a formação  de  preços  do mercado,  principalmente,  no caso  da 1ª 

Habilitação  onde  a  formação  do preço  final  se  dá  através  de  vários  serviços  que  são 

terceirizados.

Os valores totais  cobrados pelos DETRAN’s nacionais referentes à confecção e 

emissão da 1ª Carteira Nacional de Habilitação para a Categoria “B” estão apresentados na 

tabela 5.1:
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Tabela 5.1. Preço dos Serviços relativos à 1ª Habilitação

Fonte: O Autor

De acordo  com a  tabela  verifica-se  que  o  Distrito  Federal  tem o  maior  valor 

cobrado relativo à 1ª Habilitação do país, com relação ao estado de Alagoas ocupa hoje a 

13ª posição a nível nacional. O estado de Pernambuco tem o menor valor relativo à 1ª 

Habilitação veicular, levando-se em consideração o valor total da 1ª CNH. Vale salientar 

que os quatro menores preços do país pertencem a estados do nordeste brasileiro.
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1º Distrito Federal – DF R$ 840,05
2º Goiás – GO R$ 730,59
3º Rio Grande do Sul – RS R$ 721,82
4º Minas Gerais – MG R$ 706,00
5º Amapá – AP R$ 671,00
6º Paraná – PR R$ 663,00
7º Amazonas – AM R$ 662,00
8º Espírito Santo – ES R$ 653,70
9º Roraima – RR R$ 632,65

10º Rio Grande do Norte - RN R$ 597,00
11º Mato Grosso do Sul - MS R$ 588,35
12º São Paulo – SP R$ 588,28
13º Alagoas – AL R$ 584,64
14º Mato Grosso – MT R$ 583,00
15º Piauí – PI R$ 580,07
16º Tocantins – TO R$ 574,15
17º Ceará – CE R$ 570,96
18º Pará – PA R$ 566,02
19º Acre – AC R$ 566,00
20º Santa Catarina – SC R$ 566,00
21º Maranhão – MA R$ 561,00
22º Rondônia – RO R$ 558,58
23º Rio de Janeiro – RJ R$ 536,58
24º Sergipe – SE R$ 515,55
25º Bahia – BA R$ 498,17
26º Paraíba – PB R$ 470,00
27º Pernambuco – PE R$ 430,08

  
MÉDIA R$ 600,56
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5.2 Análise de Preços na Região Nordeste
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Gráfico 5.1. Preço dos Serviços relativos à 1ª Habilitação Região Nordeste.

Fonte: O Autor

Neste gráfico onde estão representados os preços cobrados pelos DETRAN’s na 

região nordeste do país tem-se que o estado de Alagoas ocupa o 2º maior valor cobrado 

para a emissão da 1ª Carteira Nacional de Habilitação. Observa-se que a média de preço 

na região nordeste é de R$ 534,16, ou seja, no estado de Alagoas paga-se R$ 50,48 a mais 

que a média da região nordeste. É importante salientar que a diferença entre o estado de 

maior  valor  do  nordeste  (Rio  Grande  do  Norte)  e  o  de  menor  valor  (Pernambuco) 

corresponde a R$ 166,92.

5.3 Emissão  de  Serviços  de  Carteira  Nacional  de  Habilitação  dos 
DETRAN’s

Os serviços de CNH’s computados por estados são, basicamente:

- 1ª Habilitação;

- 2ª Via CNH;

- Registro de Estrangeiro;

- Renovação de CNH;

- Mudança de Categoria CNH;

- CNH Definitiva;

- Alteração de Dados;
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- Reabilitação;

- Prontuário;

- Taxas Avulsas;

- Encaminhamento a Junta Médica e

- Emissão de Permissão Internacional de Direção.

É importante  informar  que  os  estados  divergem na  nomenclatura  dos  serviços, 

porém, o procedimento é o mesmo para a maioria dos DETRAN’s, como por exemplo: 

tem-se  o  Estado  da  Bahia  que  cobra  o  “Laudo”,  referente  aos  serviços  de  exame  de 

direção, exame de legislação, taxa de expedição e digitalização no valor total de R$ 61,50. 

(Ver apêndice 3). 

A quantidade de serviços de Habilitação por cada estado relativo ao ano de 2007 é 

representada pela tabela 5.2, estes valores são relativos à emissão de serviços não apenas 

de 1ª Habilitação, mas para todos os serviços elencados acima:
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COLOCAÇÃO ESTADO QUANTIDADE
1º São Paulo -SP 220.300
2º Mato Grosso - MT 191.000
3º Minas Gerais - MG 150.000
4º Pará - PA 142.210
5º Maranhão - MA 142.010
6º Roraima - RR 141.110
7º Distrito Federal - DF 137.200
8º Amazonas - AM 135.000
9º Rio Grande do Norte - RN 131.215

10º Espírito Santo - ES 131.110
11º Pernambuco - PE 129.145
12º Acre - AC 128.358
13º Santa Catarina - SC 128.358
14º Rondônia - RO 121.728
15º Rio Grande do Sul - RS 120.300
16º Mato grosso deo Sul - MS 120.000
17º Ceará - CE 118.532
18º Tocantins - TO 117.080
19º Bahia - BA 115.200
20º Paraná - PR 113.000
21º Sergipe - SE 112.060
22º Amapá - AP 111.232
23º Piauí - PI 110.155
24º Alagoas - AL 90.717
25º Goiás - GO Não Informou
26º Paraíba - PB Não Informou
27º Rio de Janeiro - RJ Não Informou

Tabela 5.2. Quantidade de Serviços relativos à Habilitação

Fonte: O próprio Autor

Obs. 1: Os estados de Goiás, Paraíba e Rio de Janeiro não emitiram informações 

sobre a quantidade dos serviços, sem justificativa;

Obs.  2:  O  estado  de  Alagoas  realiza  um  total  de  90.717  serviços  relativos  à 

Habilitação, destes, 19.736 são relativos, apenas, a processos de emissão de 1ª Habilitação. 

(ver anexo 3).

O estado de São Paulo é o recordista em emissão de serviços de habilitação no país 

seguido dos estados de Mato Grosso e Minas Gerais;

A quantidade relativa aos serviços de habilitação no estado de Alagoas chega a ser 

insignificante frente a outros estados do nordeste inclusive para o estado de Sergipe que 

tem  população  inferior  a  de  Alagoas  (ver  tabela  5.3),  indicando  que,  possivelmente, 

aconteça evasão de receita proveniente dos serviços de Habilitação para estados vizinhos 
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de Alagoas, ou mesmo que existe uma demanda reprimida para o serviço, tendo em vista 

os altos preços praticados pelo DETRAN de Alagoas.  Sendo assim, Alagoas encontra-se 

na última posição com relação ao número de serviços de habilitação do país, desprezando-

se os estados que não emitiram informações.

5.4 Análise de Emissões de CNH’s versus Populações

Segundo dados do IBGE a tabela abaixo mostra a população de cada estado de 

acordo com a contagem de 2007.

ESTADOS POPULAÇÃO
São Paulo 39.827.570

Minas Gerais 19.273.506
Rio de Janeiro 15.420.375

Bahia 14.080.654
Rio Grande do Sul 10.582.840

Paraná 10.284.503
Pernambuco 8.485.386

Ceará 8.185.286
Pará 7.065.573

Maranhão 6.118.995
Santa Catarina 5.866.252

Goiás 5.647.035
Paraíba 3.641.395

Espírito santo 3.351.669
Amazonas 3.221.939
Alagoas 3.037.103

Piauí 3.032.421
Rio Grande do Norte 3.013.740

Mato Grosso 2.854.642
Distrito Federal 2.455.903

Mato Grosso do Sul 2.265.274
Sergipe 1.939.426

Rondônia 1.453.756
Tocantins 1.243.627

Acre 655.385
Amapá 587.311

Roraima 395.725

Tabela 5.3. Tabela Populacional
Fonte: IBGE (2007)
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Verifica-se, no entanto, que o estado de Alagoas não tem a menor população do 

país e que, portanto, teoricamente, não deveria ocupar tal posição frente à emissão dos 

serviços  de  Habilitação,  ratificando-se  o  comentário  exposto  no  tópico  anterior  com 

relação ao processo de evasão de receita para estados vizinhos da federação, ou mesmo a 

presença de demanda reprimida devido aos preços.

A  tabela  5.4  denota  o  percentual  relativo  aos  serviços  de  Habilitação  frente  à 

população de cada estado:

Colocação Estados Percentual Emissões População
1º Roraima -RR 35,66% 141.110 395.725
2º Acre - AC 19,59% 128.358 655.385
3º Amapá - AP 18,94% 111.232 587.311
4º Tocantins - TO 9,41% 117.080 1.243.627
5º Rondônia - RO 8,37% 121.728 1.453.756
6º Mato Grosso - MT 6,69% 191.000 2.854.642
7º Sergipe - SE 5,78% 112.060 1.939.426
8º Distrito Federal - DF 5,59% 137.200 2.455.903
9º Mato Grosso do Sul - MS 5,30% 120.000 2.265.274
10º Rio Grande do Norte - RN 4,35% 131.215 3.013.740
11º Amazonas - AM 4,19% 135.000 3.221.939
12º Espírito Santo - ES 3,91% 131.110 3.351.669
13º Piauí - PI 3,63% 110.155 3.032.421
14º Alagoas - AL 2,99% 90.717 3.037.103
15º Maranhão - MA 2,32% 142.010 6.118.995
16º Santa Catarina - SC 2,19% 128.358 5.866.252
17º Pará - PA 2,01% 142.210 7.065.573
18º Pernambuco - PE 1,52% 129.145 8.485.386
19º Ceará - CE 1,45% 118.532 8.185.286
20º Rio Grande do Sul - RS 1,14% 120.300 10.582.840
21º Paraná - PR 1,10% 113.000 10.284.503
22º Bahia - BA 0,82% 115.200 14.080.654
23º Minas Gerais - MG 0,78% 150.000 19.273.506
24º São Paulo - SP 0,55% 220.300 39.827.570
25º Goiás - GO 0,00% Não Informou 5.647.035
26º Paraíba - PB 0,00% Não Informou 3.641.395
27º Rio de Janeiro - RJ 0,00% Não Informou 15.420.375

Média 5,49%

Tabela 5.4.  Percentual Habilitação com relação à população.

Fonte: Próprio Autor
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De acordo com a tabela o estado de Roraima tem o maior percentual de serviços 

relativos  à Habilitação em comparação com sua população,  ou seja,  é  muito  grande o 

número de emissões de serviços por habitantes deste estado. Presume-se que este aumento 

pode estar atrelado a sua localização geográfica, o que acontece também com os outros 

dois estados subseqüentes que fazem fronteira com outros países (Acre e Amapá). Este 

aumento, supostamente, poderia estar relacionado às permissões internacionais de direção 

(PID),  já  que  através  do gráfico  5.1 seus  preços  são respectivamente:  R$ 632,65,  R$ 

566,00 e R$ 671,00. Embora, estejam dentro da média preço/per capita de suas populações 

de acordo com a tabela 5.7.

Neste contexto o estado de Alagoas não ocupa mais a última posição, isto não quer 

dizer que o número de emissões frente à demanda do Estado ainda não seja baixo, isto 

pode ser comprovado comparando-se com a média nacional versus população, a qual o 

Estado está abaixo da média nacional

5.5 Análise de Preços versus número de emissões 

A tabela 5.5 mostra um comparativo do número de serviços de CNH’s com relação 

aos respectivos preços para se tirar a 1ª Habilitação:
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Estados Preço Emissões
São Paulo R$ 588,28 220.300

Mato Grosso R$ 583,00 191.000
Minas Gerais R$ 706,00 150.000

Pará R$ 566,02 142.210
Maranhão R$ 561,00 142.010
Roraima R$ 632,65 141.110

Distrito Federal R$ 840,05 137.200
Amazonas R$ 662,00 135.000

Rio Grande do Norte R$ 597,00 131.215
Espírito Santo R$ 653,70 131.110
Pernambuco R$ 569,00 129.145

Acre R$ 566,00 128.358
Santa Catarina R$ 566,00 128.358

Rondônia R$ 558,58 121.728
Rio Grande do Sul R$ 721,82 120.300

Mato Grosso do Sul R$ 588,35 120.000
Ceará R$ 570,96 118.532

Tocantins R$ 574,15 117.080
Bahia R$ 582,67 115.200

Paraná R$ 663,00 113.000
Sergipe R$ 511,30 112.060
Amapá R$ 671,00 111.232
Piauí R$ 580,07 110.155

Alagoas R$ 584,64 90.717
Goiás R$ 730,59 Não Informado

Paraíba R$ 470,00 Não Informado
Rio de Janeiro R$ 536,58 Não Informado

Tabela 5.5. Preço da 1ª CNH em relação às emissões de serviços relativos à Habilitação

Fonte: Próprio Autor

É importante analisar na tabela 5.5 que o número de emissões não demonstra, na 

realidade,  uma relação direta  com o preço da 1ª  habilitação,  até  porque,  o número de 

emissões é relativo aos serviços de habilitação e não ao serviço de 1ª habilitação. Portanto, 

estados como: São Paulo, Pará e Maranhão têm preços relativamente na média e um alto 

número de emissões, algo semelhante acontece nos estados de Roraima, Minas Gerais e o 

Distrito Federal, pois, têm grandes emissões, mesmo, apresentando preços bem acima da 

média nacional.

A  tabela  5.5  quer  mostrar  que  não  se  deve,  apenas,  preocupar-se  com  a  1ª 

habilitação  e  sim,  com todos os serviços  pertinentes  à  Habilitação  como estratégia  de 

aumento de arrecadação,  pois outros valores de serviços também poderiam ser melhor 
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distribuídos  aproveitando-se  com  mais  eficiência  a  demanda  e  facilitando  a  vida  do 

cidadão alagoano: como é o caso do processo de “Renovação de Habilitação”, ou mesmo 

o processo de  “2ª Via de Habilitação”.  

5.6 Análise da Formação de Preços da 1ª Habilitação
  

Os preços cobrados para emissão da Carteira Nacional de Habilitação têm em sua 

composição,  basicamente,  valores  relativos  ao  DETRAN,  Centros  de  Formação  de 

Condutores e Clínicas. Em alguns estados as clínicas são do próprio DETRAN como, por 

exemplo: os Estados de Goiás, Pernambuco e Paraíba.

No caso do DETRAN de Alagoas o serviço é prestado através de convênio, onde o 

DETRAN/AL recebe 10% dos valores relativos à quantidade de prestação dos serviços de 

Exames  Clínico  e  Psicológico  como  forma  de  pagamento  pelo  credenciamento  das 

Clínicas. Isto representa para as mesmas um custo variável sobre a operação (serviços), 

segundo o Departamento de Arrecadação do DETRAN/AL e é contabilizado como receita 

de convênios. 

Na  formação  do  preço  final  da  1ª  Habilitação  alguns  valores  são  referentes  à 

terceirização de serviços que são contabilizados como receitas da autarquia, porém, são 

repassados  através  de  arquivos  eletrônicos  para  os  respectivos  prestadores  do  serviço, 

como exemplo: Postagem (entrega do documento na residência do usuário), foto eletrônica 

(Biometria  digital),  digitalização  do  processo  e  confecção  gráfica.  Estes  serviços 

terceirizados não podem ser considerados como custos fixos do órgão, tendo em vista que 

são subsidiados pelos usuários quando da emissão da Guia de Recolhimento (GR) que dá 

início  ao  processo  de  1ª  Habilitação  e  repassados  automaticamente  aos  arrecadadores. 

Portanto, o custo fixo, realmente, contabilizado pela autarquia corresponde ao pagamento 

de  salário  fixo  aos  componentes  da  Banca  Examinadora  no  processo  de  exame  de 

Legislação (prova digital) e Direção veicular (prática de Direção).

Os estados do: Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio 

de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e Roraima os usuários têm que 

buscar as habilitações diretamente nos órgãos, ou seja, não é cobrado taxa de postagem 

dos correios. Isto corresponde, aproximadamente, a 48,14 % dos DETRAN’s. No Estado 

de  Alagoas  este  valor  é  repassado  ao  usuário  no  momento  da  emissão  da  Guia  de 
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Recolhimento. Segundo o setor de Habilitação do DETRAN/AL é uma taxa cobrada pela 

comodidade de receber o documento na residência.

5.7 Análise da Participação na Formação dos Preços
 

A  seguir,  pode-se  acompanhar  a  participação  na  formação  dos  preços  para  os 

respectivos DETRAN’s da 1ª Habilitação veicular categoria “B”.
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5.7.1 Análise da Participação do DETRAN na Formação dos Preços: Nacional

Colocação ESTADOS DETRAN’S PREÇO TOTAL Percentual
1º Pernambuco - PE R$ 155,08 R$ 430,08 36,06%
2º Goiás - GO R$ 260,59 R$ 730,59 35,67%
3º Paraíba - PB R$ 163,54 R$ 470,00 34,80%
4º Rio de Janeiro - RJ R$ 154,42 R$ 536,58 28,78%
5º Rio Grande do Norte - RN R$ 164,00 R$ 597,00 27,47%
6º Piauí - PI R$ 147,07 R$ 580,07 25,35%
7º Sergipe - SE R$ 123,55 R$ 515,55 23,96%
8º Maranhão - MA R$ 120,00 R$ 561,00 21,19%
9º São Paulo - SP R$ 121,89 R$ 588,28 20,72%
10º Rio Grande do Sul - RS R$ 147,94 R$ 721,82 20,50%
11º Espírito Santo - ES R$ 130,00 R$ 653,70 19,89%
12º Amazonas - AM R$ 130,00 R$ 662,00 19,64%
13º Tocantins - TO R$ 109,15 R$ 574,15 19,01%
14º Acre - AC R$ 106,00 R$ 566,00 18,73%
15º Santa Catarina - SC R$ 106,00 R$ 566,00 18,73%
16º Paraná - PR R$ 124,00 R$ 663,00 18,70%
17º Amapá - AP R$ 120,00 R$ 671,00 17,88%
18º Rondônia - RO R$ 96,42 R$ 558,58 17,26%
19º Alagoas - AL R$ 100,96 R$ 584,64 17,26%
20º Minas Gerais - MG R$ 118,00 R$ 706,00 16,71%
21º Ceará - CE R$ 84,36 R$ 570,96 14,78%
22º Roraima - RR R$ 87,65 R$ 632,65 13,85%
23º Mato Grosso - MT R$ 78,00 R$ 583,00 13,38%
24º Bahia - BA R$ 61,50 R$ 498,17 12,35%
25º Pará - PA R$ 60,69 R$ 566,02 10,72%
26º Distrito Federal - DF R$ 90,01 R$ 840,05 10,71%
27º Mato Grosso do Sul - MS R$ 55,40 R$ 588,35 9,42%

MÉDIA R$ 119,12 R$ 600,56 20,13%

Tabela 5.6. Preço Total cobrado para a 1ª Habilitação x Preço contabilizado pelos cofres dos Detran’s

Fonte: Próprio Autor

A tabela 5.6 mostra o preço correspondente ao total cobrado pela emissão da 1ª 

Habilitação com relação ao preço contabilizado, ou seja, arrecadado pelos DETRAN’s. 

Por exemplo: o estado de Mato Grosso do Sul cobra R$ 588,35 pela 1ª Habilitação, porém 

deste valor, apenas R$ 55,40 entra para os cofres do Departamento Estadual de Trânsito de 

Mato Grosso do Sul o restante vai para o pagamento de Clínicas e Auto Escolas o que 

corresponde a um total de R$ 532,95. 

Observa-se na tabela 5.6 a proporcionalidade dos valores totais x arrecadação real 

em alguns estados da federação, como por exemplo, o Estado de Pernambuco, Paraíba e 
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Rio de Janeiro onde se tem um preço final abaixo da média nacional, porém, têm maior 

participação na formação do preço final.  Em termos percentuais, a tabela denota que o 

estado de Pernambuco, embora tenha o menor preço nacional, o DETRAN/PE tem maior 

percentual de arrecadação sobre a emissão desta 1ª Habilitação.  Em termos usuais isto 

implica dizer que o preço da CNH no estado de Pernambuco é o mais baixo do país, 

porém, há uma maior otimização da arrecadação da autarquia na formação do preço final. 

Considerando-se  a  média  nacional:  no  estado  de  Alagoas,  observa-se  uma 

diferença  significativa  com  relação  ao  percentual  de  arrecadação  da  autarquia, 

representando um valor percentual de participação no preço final de apenas 17,26%, ou 

seja, 82,74% da participação do preço final são destinados às Clínicas e os CFC’s. 

5.7.2 Análise da Participação na Formação dos Preços dos DETRAN’s: Região 

Nordeste.

Com relação à região nordeste os dados são demonstrados através do gráfico 5.2, a 
seguir:

15
5,

08

430,08

16
3,5

4

470,00

16
4,0

0

597,00

14
7,

07

580,07

12
0,0

0

561,00

10
9,3

0

515,55

10
0,9

6

584,64

84
,36

570,96

61
,5

0

498,17
11

9,
97

12
2,2

0
534,16

R$ 0,00

R$ 100,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 400,00

R$ 500,00

R$ 600,00

R$ 700,00

R$ 800,00

PE PB RN PI MA SE AL CE BA Média

Comparativo do Preço Total x Valor arrecadado pelo Detran

Gráfico 5.2. Preço Total cobrado para a 1ª Habilitação x Preço contabilizado pelos cofres dos DETRAN’s 
região Nordeste

Fonte: Próprio Autor

55



Capítulo 5 Análise de Dados

Observa-se que o estado de Alagoas tem um preço maior que o estado da Bahia, 

porém, em termos proporcionais de receita a parte que cabe ao DETRAN é a menor, o que 

fica melhor evidenciado no gráfico 5.3; 
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Fonte: Próprio Autor

Verifica-se  que  os  estados  da  Pernambuco,  Paraíba  e  Piauí  têm  preços  finais 

menores que o de Alagoas, mesmo assim, estão acima da média de arrecadação real dos 

DETRAN’s na região nordeste, observando-se o percentual de composição do preço final 

da CNH; 

Vale salientar que a média de participação nos preços finais na região nordeste 

ainda  é  maior  que  a  participação  do  DETRAN/AL.  Isto  implica  dizer  que  há  uma 

necessidade  de reavaliação  das  taxas  inerentes  ao órgão e  uma negociação  estratégica 

frente às Clínicas e Auto Escolas que demandam maior participação no preço. 

5.8 Análise de Preços das Clínicas na Região Nordeste

Com relação aos valores cobrados pelas Clínicas na região nordeste os dados estão 

demonstrados  no  gráfico  5.4.  Salienta-se  que  estes  valores  correspondem aos  exames 

médicos  e  psicológicos  realizados  em  clínicas  de  trânsito  dos  estados,  as  quais  são 
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credenciadas  pelo  DETRAN, com exceção  no  nordeste  do  estado  da  Paraíba,  onde  o 

próprio DETRAN realiza os exames;
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Gráfico 5.4. Preço Total cobrado para os Exames Médicos e Psicológicos na Região Nordeste.

Fonte: Próprio Autor

Mais uma vez é importante frisar que o estado de Alagoas tem um dos exames 

médicos e psicológicos mais caros do nordeste, ou seja, o valor relativo às Clínicas no 

estado  de  Alagoas  é  superior  a  média  do  nordeste.  Os  estados  vicinais  de  Sergipe  e 

Pernambuco  apresentam uma  grande  disparidade  de  valor,  quase  o  dobro,  situando  o 

estado de Alagoas exatamente no meio.

O estado da Paraíba apresenta o menor valor entre as clínicas (R$ 30,48), tendo em 

vista que a Clínica só executa o exame psicológico, pois o exame médico é feito pelo 

próprio DETRAN/PB. Com relação ao estado de Pernambuco os valores correspondentes 

aos exames são contabilizados na taxa geral cobrada pelo órgão (R$ 155,08) e repassada 

para as clínicas conveniadas pelo próprio DETRAN/PE.
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5.9 Análise de Preços dos Centros de Formação de Condutores na Região 
Nordeste.

O gráfico  5.5  representa  os  preços  em  ordem decrescente,  referentes  às  aulas 

práticas  e  teóricas  realizadas  nos  Centros  de Formação de Condutores  (CFC) ou mais 

conhecidas como Auto Escolas;

Gráfico 5.5.  Preços relativos às aulas Teóricas e práticas na região Nordeste

Fonte: Próprio Autor

Observa-se  que  a  maior  parte  da  composição  do  preço  final  da  1ª  CNH 

corresponde  às  aulas  práticas  e  teóricas  oferecidas  pelos  Centros  de  formação  de 

Condutores,  isto  corresponde  em média  a  68% do  valor  final  do  serviço.  Os  preços 

praticados pelos CFC’s no estado de Alagoas ultrapassam a média do nordeste, observa-se 

que a diferença entre os CFC’s de maior valor do nordeste (Ceará) e os CFC´s de Alagoas 

é de apenas  R$ 10,00 e para o 2º  colocado (Maranhão)  é de apenas R$ 1,00.  Porém, 

quanto  à  média  do  nordeste  tem-se  uma  diferença  de  R$  43,84,  e  se  comparando  a 

diferença com o menor valor do nordeste (Pernambuco), aumenta-se para R$ 115,00, o 

que torna o valor final da 1ª CNH de Alagoas uma das mais altas do Brasil; 
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5.10 Análise do Preço em função da Renda Per Capita

A tabela  5.7  demonstra  a  renda  per  capita  com relação  ao  PIB  da  população 

brasileira comparada ao valor cobrado pela emissão da 1ª Habilitação de veículos em cada 

estado,  bem  como,  quanto  isto  representa  em  termos  percentuais  para  o  grau  de 

comprometimento da renda em ordem crescente.

O objetivo desta tabela é demonstrar quanto representa o preço da 1ª Habilitação 

frente à renda do cidadão de cada estado brasileiro, ou seja, diante do que é recebido por 

ano pelo trabalhador o quanto ele teria que comprometer de seu salário para tirar uma 

Carteira Nacional de Habilitação.

Estados Preço PIB/Per capita em R$ Percentual
Distrito Federal R$ 840,05 R$ 34.510,00 2,43%

São Paulo R$ 588,28 R$ 17.977,00 3,27%
Rio de Janeiro R$ 536,58 R$ 16.052,00 3,34%
Santa Catarina R$ 566,00 R$ 14.539,00 3,89%
Espírito Santo R$ 653,70 R$ 13.846,00 4,36%
Mato Grosso R$ 583,00 R$ 13.365,00 4,72%

Rio Grande do Sul R$ 721,82 R$ 13.310,00 5,37%
Paraná R$ 663,00 R$ 12.339,00 5,42%

Amazonas R$ 662,00 R$ 10.320,00 6,16%
Minas Gerais R$ 706,00 R$ 10.012,00 6,41%

Mato Grosso do Sul R$ 588,35 R$ 9.557,00 6,64%
Goiás R$ 730,59 R$ 8.992,00 7,05%

Rondônia R$ 558,58 R$ 8.408,00 7,50%
Roraima R$ 632,65 R$ 8.123,00 7,79%
Amapá R$ 671,00 R$ 7.344,00 8,12%

Tocantins R$ 574,15 R$ 6.957,00 8,25%
Sergipe R$ 511,30 R$ 6.821,00 8,46%

Acre R$ 566,00 R$ 6.692,00 8,85%
Bahia R$ 582,67 R$ 6.583,00 9,14%

Rio Grande do Norte R$ 597,00 R$ 5.948,00 9,59%
Pernambuco R$ 569,00 R$ 5.931,00 10,02%

Pará R$ 566,02 R$ 5.617,00 10,04%
Ceará R$ 570,96 R$ 5.054,00 10,08%

Paraíba R$ 470,00 R$ 4.690,00 11,30%
Alagoas R$ 584,64 R$ 4.687,00 12,47%

Maranhão R$ 561,00 R$ 4.150,00 13,52%
Piauí R$ 580,07 R$ 3.700,00 15,68%

   
Média 7,77%

Tabela 5.7. Percentual de comprometimento da renda frente à 1ª Habilitação.

Fonte: Próprio Autor
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Verifica-se que a média nacional gira em torno de 7,77%, ou seja, quanto menor o 

percentual mais barato é para a população o valor da CNH. Sendo assim, para a população 

do  Distrito  Federal  o  valor  cobrado  para  a  primeira  Habilitação  levando-se  em 

consideração a renda per capita ainda é muito barata, mesmo sendo a mais cara do país. 

Porém, para o Estado de Alagoas, onde a realidade per capita é totalmente diferente, tem-

se um valor muito além da média nacional.

Obs: É importante salientar que a renda per capita não demonstra uma distribuição 

de renda igualitária, ou seja, apresenta apenas o grau de riqueza anual de uma população, o 

que  acentua  ainda  mais  a  disparidade  percentual  de  comprometimento  da  renda  dos 

alagoanos  frente  à  1ª  habilitação  veicular,  em virtude  da má  distribuição  de  renda no 

estado;

5.11 Análise de Preços de Combustíveis na Região Nordeste

Outra variável importante na pesquisa diz respeito às diferenças de preços relativos 

aos principais combustíveis de veículos utilizados no processo de 1ª Habilitação veicular.

A tabela 5.8 demonstra os preços cobrados pelos estados da região nordeste para os 

combustíveis: Gasolina, Álcool e Gás Natural (GNV).

ESTADO GASOLINA ÁLCOOL GNV
AL R$ 2,778 R$ 2,040 R$ 1,860
CE R$ 2,588 R$ 1,892 R$ 1,690
RN R$ 2,672 R$ 1,967 R$ 1,687
SE R$ 2,519 R$ 1,901 R$ 1,838
PI R$ 2,627 R$ 1,922 Não informado
PE R$ 2,585 R$ 1,858 R$ 1,859
PB R$ 2,404 R$ 1,903 R$ 1,807
MA R$ 2,612 R$ 1,677 Não informado
BA R$ 2,677 R$ 1,786 R$ 1,740

Tabela 5.8. Síntese dos preços de combustíveis nas capitais da Região Nordeste.

Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP), 2008.

Verifica-se na tabela que o estado de Alagoas tem os maiores valores relativos aos 3 

tipos de combustíveis utilizados pelas Auto Escolas para o processo de 1ª Habilitação.
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Comparando-se  os  valores  de  combustíveis  cobrados  no  estado  de  Alagoas  e 

Pernambuco,  estado que tem o menor preço de 1ª  Habilitação do país,  levando-se em 

consideração a média dos 3 tipos básicos de combustíveis tem-se uma diferença percentual 

de 5,77%. Neste sentido, a pesquisa ratifica que os preços cobrados pelo curso prático nos 

CFC’s do estado de Alagoas (Ver gráfico 5.5), não condizem com a variação de preços de 

combustíveis,  pois, mesmo sendo o combustível do estado de Alagoas o mais caro do 

nordeste, o preço cobrado pelo CFC de Alagoas corresponde a, aproximadamente, 30% a 

mais que o estado de Pernambuco.

 

5.12 Considerações sobre a análise dos dados

A análise dos dados demonstrou que a maior parte da formação dos preços da 1ª 

Carteira Nacional de Habilitação está representada pelas taxas cobradas pelas Clínicas e 

Auto  Escolas  e  que,  portanto,  os  valores  relativos  às  mesmas  têm que  ser  objeto  de 

negociação. Quanto ao valor cobrado pelo DETRAN, poderia ser melhor distribuído de 

forma que pudesse ser melhor otimizado. Como é o caso da cobrança relativa à postagem 

já que quase 50% dos DETRAN’s do país não executam este procedimento e que de certa 

forma tem um peso sobre a composição final da CNH.

Os dados mostraram os preços relativos à 1ª Habilitação de todos os DETRAN’s 

do país  o que dá suporte para maior  avaliação  das principais  políticas  de mudanças  e 

decisões tomando-se por base a variável “PREÇO”. Outro dado importante nesta pesquisa 

refere-se ao grau de comprometimento da renda de cada população frente ao processo de 

1ª Habilitação, pois a situação de alguns estados se tornaria ainda pior se fosse levado em 

consideração  a  distribuição  desta  renda,  o  que  demonstra  a  necessidade  de  políticas 

públicas, principalmente, de inclusão da sociedade de baixa renda ao mercado de trabalho 

frente  a  emissão  de  um  documento  tão  importante  que  é  a  Carteira  Nacional  de 

Habilitação.

Portanto, de uma forma geral os dados coletados e analisados servem de referência 

para a geração de uma estratégia de negociação entre os DETRAN’s, às Clínicas, as Auto 

Escolas e principalmente a sociedade para a formação de um preço acessível à população e 

rentável aos respectivos prestadores dos serviços.
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5.13 Proposta sobre os Preços da 1ª Habilitação no Estado de Alagoas

Tomando  por  base  todas  as  variáveis  analisadas  na  pesquisa,  sugere-se  que  a 

formação dos preços no estado de Alagoas possa se dar da seguinte forma:

Descrição dos 
Serviços DETRAN CLÍNICAS CFC DIGITALIZAÇÃO GRÁFICA TOTAL

Exame de Direção  R$   24,31

Exame de 
Legislação  R$   24,31

Registro de CNH  R$  16,21

Foto  R$  5,18

Dados de 
Processamento  R$   16,21

Avaliação 
Psicológica  R$ 49,54

Avaliação Física e 
Mental  R$ 35,42

Curso Prático  R$ 250,00

Curso Teórico  R$ 40,00

TOTAL R$ 48,62 R$ 84,96 R$ 290,00 R$ 5,18 R$ 32,42 R$ 461,18

Tabela 5.9. Proposta de novos preços da 1ª CNH em Alagoas.

Fonte: Próprio Autor.

Isto posto, o trabalho propõe uma redução de 14,59% nos valores contabilizados 

pelo DETRAN (de R$ 100,96 para R$ 86,22), tendo em vista que o DETRAN, frente a um 

processo de negociação  deveria  dar a  partida  na redução de seus  valores  como forma 

estratégica e que, portanto, esta  redução poderia ser executada através de uma melhor 

alocação da taxa de digitalização, que para a população é vista como “fotografia” no valor 

de R$ 30,47. Porém, como já ressaltado no trabalho, esta taxa é composta de foto digital 

mais biometria e que, no entanto, passaria a se cobrar, distintamente, a taxa de foto digital 

e taxa de processamento de dados o que representaria, conseqüentemente, uma redução no 

preço do DETRAN/AL. No entanto, a mudança de nomenclatura de algumas taxas com 

relação à tabela 4.1 (referente aos valores de competência do DETRAN), atende a uma 
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outra tabela:  a de serviços,  já existente  na autarquia (ver anexo 4). Desta feita,  em se 

tratando  de  empresa  pública  não  poderiam ser  criados  novos  procedimentos  antes  de 

passar  pelo crivo da apreciação  da Assembléia  Legislativa  do Estado com um ano de 

antecedência.

Sendo assim, atendendo a tabela de serviços do DETRAN (em anexo), ratifica-se a 

sugestão de:

 Substituição  das  taxas:  Digitalização  e  Expedição,  por  Processamento  de 

Dados, Foto e Registro de CNH, além de tornar optativo ao usuário receber a 

CNH  em  sua  residência  ou  no  próprio  DETRAN,  reduzindo  a  tarifa  de 

Postagem (ver tabela 4.1), que corresponde a R$ 5,99;

Quanto às clínicas propõe-se a redução de 9,3% referentes aos exames médicos e 

psicológicos  (de  R$  93,68  para  R$  84,96),  tendo  em  vista  que  o  convênio  entre  o 

DETRAN e as Clínicas estabelece um valor mínimo pelos exames médicos e psicológicos 

baseados na CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos) 

e que portanto, comparando-se com os demais estados do nordeste teria também, sua cota 

de participação na redução final.

Por  fim,  com relação  aos  Centros  de  Formação  de  Condutores  sugere-se  uma 

redução de 25,64%, ou seja, de R$ 390,00 para R$ 290,00, tendo em vista, que é bastante 

destoante  dos  outros  estados  do  nordeste  e  principalmente,  com relação  ao  estado  de 

Pernambuco onde se tem o menor valor referente ao curso teórico e prático. Porém, não se 

propõe igualar estes valores (Pernambuco e Alagoas), pois, de acordo com a pesquisa há 

uma variação  relativa  ao preço de combustível  que,  no entanto,  deverá ser levado em 

consideração.

Sendo assim, propõe-se uma redução total da 1ª Habilitação do Estado de Alagoas 

de 21,11 %.  

5.13.1 Resultados Obtidos

Diante dos dados, oriundos do trabalho de pesquisa, o Departamento Estadual de 

Trânsito  de Alagoas  -  DETRAN/AL designou comissão composta  por 5 servidores da 

autarquia  sob  a  Presidência  do  autor  deste  trabalho,  para  negociar,  regulamentar  e 
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viabilizar os novos preços de 1ª habilitação no Estado de Alagoas. Após intempestivas 

reuniões  com  os  respectivos  formadores  de  preços  da  1ª  Habilitação  em  Alagoas, 

embasados nos dados e análises contidos na pesquisa, bem como atendendo aos princípios 

da  moralidade,  legalidade  e  publicidade,  foi  estabelecido  os  novos  valores  da  1ª 

Habilitação de Alagoas passando a ser formado pela respectiva tabela a seguir:

Descrição dos 
Serviços DETRAN CLÍNICAS CFC DIGITALIZAÇÃO GRÁFICA POSTAGEM TOTAL

Exame de 
Direção  R$   24,31

Exame de 
Legislação  R$   24,31

Registro de CNH  R$  16,21

Foto  R$  5,18

Postagem  R$ 5,99

Dados de 
Processamento  R$   16,21

Avaliação 
Psicológica  R$ 49,44

Avaliação Física 
e Mental  R$ 35,33

Curso Prático  R$ 250,00

Curso Teórico  R$ 40,00

TOTAL R$ 48,62 R$ 84,77 R$ 290,00 R$ 5,18 R$ 32,42 R$ 5,99 R$ 466,98

Tabela 5.10. Preços da 1ª Habilitação em Alagoas 2008.

Fonte: Próprio Autor

O novo preço da 1ª Habilitação em Alagoas passa a representar,  mesmo com a 

redução  dos  valores  relativos  ao  DETRAN/AL,  uma  expectativa  de  aumento  de 

arrecadação em torno de 20% em virtude do aumento da demanda, que estava reprimida 

por este  serviço,  o que também repercutirá  em aumento  de arrecadação por parte  dos 

serviços  que  são  ligados  ao  processo  de  1ª  Habilitação  tais  como:  CNH definitiva  e 

Renovação de Habilitação.

No entanto, observa-se que houve uma redução dos valores propostos no trabalho 

principalmente, no que tange aos serviços de Avaliação Médica e Psicológica, para que se 
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pudesse ser operacionalizado pelos sistemas da autarquia.  Quanto ao valor da Taxa de 

Postagem a  autarquia  concluiu  que não  apresenta  no  momento  condições  físicas  e  de 

segurança para atender aos usuários que optarem por receber os documentos no próprio 

DETRAN e, portanto, permanece a cobrança da postagem (R$ 5,99).
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6. CONCLUSÕES

Este  trabalho  apresentou  os  principais  aspectos  provenientes  do processo de  1ª 

habilitação veicular  no país,  fornecendo subsídios  científicos  à  tomada de decisão dos 

gestores  públicos  a  cerca  de  melhorias  no  processo  de  arrecadação,  como  também, 

apresenta  possíveis  desajustes  de  preços  cobrados  pelos  respectivos  conveniados  na 

composição  final  de  um  serviço  tão  necessário  à  empregabilidade,  a  segurança  e  o 

desenvolvimento da sociedade alagoana.

Quanto à utilização dos custos para a formação dos preços relativos à 1ª Habilitação 

foi  constatado  que  nenhum  DETRAN  demonstrou  conhecimento  real  de  seus  custos, 

ressaltando apenas, que os valores cobrados são baseados em elementos de despesa e que 

no caso da 1ª Habilitação refere-se ao custo fixo relativo ao pagamento de salários para os 

examinadores  dos exames de Legislação e Direção,  já que os custos com serviços de: 

digitalização, postagem e gráficos são  diretamente repassados aos usuários no momento 

da emissão da guia de recolhimento das taxas de 1ª CNH.

O DETRAN de Alagoas tem sua arrecadação minimizada frente à emissão da 1ª 

CNH, tendo em vista apresentar um menor percentual  de receita  real  com relação aos 

outros estados da federação,  ou seja, os demais constituintes da formação de preço da 

CNH em Alagoas estão acima da média regional, sejam eles: Clínicas e CFC’s.

O número de emissões de serviços relativos à Habilitação de Condutores no estado 

de Alagoas está muito aquém da média nacional,  inclusive de muitos estados que têm 

populações menores que a de Alagoas, fornecendo indicativo de que os preços referentes 

aos serviços de Habilitação no estado são altos repercutindo na evasão de receita para 

estados vicinais.

Os  objetivos  propostos  foram atingidos,  tendo  em vista  que  foi  constatado  pela 

pesquisa que os valores para emissão da 1ª Carteira Nacional de Habilitação no estado de 

Alagoas eram incompatíveis  com a realidade  financeira  da população  e  que,  portanto, 

havia a necessidade de redução dos preços no Estado, o que aconteceu mediante proposta 

do trabalho servindo de subsídio para as negociações de redução, conforme reportagens 

em anexo.

Portanto,  o  estudo  serviu  de  subsídio  para  negociação  estratégica  frente  aos 

diversos componentes dos serviços de Habilitação da autarquia, a fim de minimizar os 
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preços cobrados à população de forma que se pudesse equalizar a receita do órgão sem 

onerar  o  bolso  do  cidadão  alagoano  e  conseqüentemente  gerar  emprego  e  renda  para 

aqueles que necessitam da Carteira Nacional de Habilitação. 

 

6.1 Limitações e Dificuldades

Entre as limitações encontradas para a realização deste trabalho, pode-se citar:

• Dificuldade  do  levantamento  das  informações,  mesmo  se  tratando  de  órgão 

público, o qual obedece ao princípio da publicidade, ainda se tem uma série de 

restrições burocráticas devido a conteúdos financeiros;

• As mudanças  de gestão da autarquia  que ocasionaram uma quebra no processo 

decisório  e  na  maneira  de  pensar  dos  gestores  em  relação  aos  interesses  de 

arrecadação;

• O  levantamento  dos  dados  são  oriundos  de  informações  provenientes  de 

DETRAN’s  Clínicas  e  Auto  Escolas  já  que  na  maioria  dos  estados  o  próprio 

DETRAN só tem ciência dos valores cobrados pela autarquia ficando a critério da 

livre concorrência os valores relativos as aulas teóricas e práticas, bem como os 

exames médicos e psicológicos, exigindo contatos telefônicos, os quais permitem 

um viés quanto ao preço real cobrado pelas Auto Escolas e Clínicas.

• Os valores expostos não podem ser considerados como absolutos, tendo em vista 

que  em alguns  estados  as  diferenças  de  valores  por  parte  das  Auto  Escolas  e 

Clínicas tiveram que ser tratados em função de uma média aritmética.

6.2 Sugestões para futuros trabalhos

Diante das dificuldades elencadas no item anterior, principalmente no âmbito das 

informações coletadas, sugere-se visita técnica aos respectivos DETRAN’s para avaliação 
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das nuances do processo de 1ª habilitação, tais como: quem são os fornecedores destes 

estados  que  têm  os  menores  preços  de  Habilitação?  Quais  os  custos  dos  serviços 

terceirizados como clínicas e CFC’s? Seriam importantes trabalhos que demonstrassem a 

composição dos custos relativos aos serviços oriundos de habilitação, bem como análise 

das variáveis que os compõem; 

O presente trabalho comparou e analisou os preços relativos à 1ª Habilitação de 

todos os DETRAN para ações estratégicas no DETRAN de Alagoas. Seriam importantes 

outras pesquisas de apoio à decisão para fomentar discussões de melhorias destas taxas 

como  forma  de  responsabilidade  social,  ou  seja,  modelos  para  definições  de  preço, 

fomentado a decisão estratégica em outros serviços da autarquia.
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ANEXOS
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ANEXO 1 – Relatório com número de CNH’s emitidas no município de 
Maceió por categorias.

Fonte: Serviço de Arrecadação.
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ANEXO 2 – Relatório com quadro estatístico dos condutores do Estado 

de Alagoas 2006.

Fonte: Serviço de Arrecadação.
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ANEXO 3 – Relatório com o número de emissões e serviços oriundos de 

Habilitação 2007 no Estado de Alagoas.

Fonte: Serviço de Arrecadação.
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ANEXO 4 – Relatórios de serviços oferecidos pelo Detran de Alagoas.

                                                             TAXAS DETRAN / CONVENIADOS - GERAL 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTA 

CONTÁBIL
UPFAL 
R$ 16,21

VALOR 
R$

80 VALOR BASE CALCULO DE MULTA 4.1.6.0.0.30.44 300 48.63
81 VALOR MULTA GRUPO 1 4.1.6.0.0.30.46 600 97,26
82 VALOR MULTA GRUPO 2 4.1.6.0.0.30.47 450 72,94
83 VALOR MULTA GRUPO 3 4.1.6.0.0.30.48 375 60,78
84 VALOR MULTA GRUPO 4 4.1.6.0.0.30.49 300 48,63
85 VALOR MULTA GRUPO 5 4.1.6.0.0.30.45 246 39,87
86 MULTA RADAR GRUPO 2   .4.1.0.0.30.55 450 72,94
87 INFRAÇÕES NOVO CODIGO 0.0.0.0.0.00.00 0 0,00

200 1. EMPLACAMENTO VEICULO 4.1.6.0.0.30.01 500 81,05
201 LICENCIAMENTO ANUAL 4.1.6.0.0.30.11 300 48,63
202 TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 4.1.6.0.0.30.12 400 64,84
203 2. VIA CRLV / CRV 4.1.6.0.0.30.13 400 64,84
204 ALTERAÇÃO DE DADOS 4.1.6.0.0.30.14 400 64,84
205 REABERTURA DO CHASSI 4.1.6.0.0.30.15 100 16,21
206 ESCOLHA DE PLACA ESPECIAL 4.1.6.0.0.30.28 800 129,68
207 REGISTRO DE CONTRATO 4.1.6.0.0.30.17 500 81,05
208 AUT. CRLV RES 205 / 07 4.1.6.0.0.30.18 50 8,10
209 DADOS VEICULO / PROPRIETARIO 4.1.6.0.0.30.19 100 16,21
210 BAIXA DO VEICULO 4.1.6.0.0.30.20 100 16,21
211 RELACRE DA PLACA 4.1.6.0.0.30.21 200 32,42
213 EXAME DE VISTA 4.1.6.0.0.30.05 100 16,21
214 EXAME DE SAÚDE 4.1.6.0.0.30.06 100 16,21
215 EXAME PSICOTECNICO 4.1.6.0.0.30.08 100 16,21
216 EXAME LEG / MEC 4.1.6.0.0.30.22 150 24,31
217 EXAME DE DIREÇÃO 4.1.6.0.0.30.23 150 24,31
218 2. VIA CNH 4.1.6.0.0.30.24 300 48,63
219 RENOVAÇÃO CNH 4.1.6.0.0.30.25 181 29,34
220 REGISTRO DE CNH 4.1.6.0.0.30.26 100 16,21
221 S. PRONTUARIO CNH - TELEX 4.1.6.0.0.30.27 200 32,24
222 CNH DEFINITIVA 4.1.6.0.0.30.59 100 16,21
223 TAXA REF. A FALTA NOS EXAMES H 4.1.6.0.0.30.02 100 16,21
225 LEVANTAMENTO DADOS ACIDENTE 4.1.6.0.0.30.29 800 129,68
226 TAXA DEPOSITO AUTOM. / SIMILARES 4.1.6.0.0.30.09 30 4,86
227 EXP. DADOS SEGURO 4.1.6.0.0.30.30 500 81,05
228 TAXA REBOQUE PERIMETRO URBANO 4.1.6.0.0.30.31 300 48,63
230 EXAME LEGISLAÇÃO / MECANICA C - D 4.1.6.0.0.30.32 300 48,63
231 EXAME DIREÇÃO CDE 4.1.6.0.0.30.33 150 24,31
232 EXPEDIÇÃO DADOS CONDUTOR 4.1.6.0.0.30.34 100 16,21
233 ALTERAÇÃO DE DADOS ABILITAÇÃO 4.1.6.0.0.30.35 241 39,06
234 TAXA DEPOSITO - CAMINHÃO / ÔNIBUS 4.1.6.0.0.30.09 50 8,10
235 TAXA DEPOSITO - BICICLETA  / MOTO 4.1.6.0.0.30.09 10 1,62
236 AUTORIZAÇÃO PLACA EXPERIÊNCIA 4.1.6.0.0.30.60 300 48,63
237 BLOQUEIO ADM. DE VEICULOS 4.1.6.0.0.30.61 100 16,21
238 DIGITALIZAÇÃO DOC. ARQ. P / PROC 4.1.6.0.0.30.62 188 30,47
239 VISTORIA DE VEICULOS - EXTERNA 4.1.6.0.0.30.43 1000 162,10
450 MULTA RECIBO / CSV 4.1.6.0.0.30.36 400 64,84
451 MULTA NOTA FISCAL 4.1.6.0.0.30.37 400 64,84
452 VEICULO FORA DO LICENCIAMENTO 4.1.6.0.0.30.38 600 97,26
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456 TARJETA 4.1.6.0.0.30.39 50 8,10
457 LACRE 4.1.6.0.0.30.40 50 8,10
458 FOTOS 4.1.6.0.0.30.41 32 5,18
459 D. PROCESSAMENTO 4.1.6.0.0.30.42 100 16,21
460 VISTORIA DE VEICULOS - DETRAN 4.1.6.0.0.30.43 100 16,21
461 BOLETIM DE OCORRÊNCIA / PERICIA 4.1.6.0.0.30.29 100 16,21
462 OUTRAS RECEITAS 4.1.6.0.0.30.04 100 16,21
463 CREDENC. E RENOCAÇÃO DE CFC`S 4.1.6.0.0.30.03 1000 162,1
464 CREDENC. / RENOV. C. PLACAS / FINANC 4.1.6.0.0.30.50 1000 162,1
465 RESTR. FIDUC. / RESERVA DOMINIO 4.1.6.0.0.30.10 100 16,21
466 EXPEDIÇÃO CNH   .  .  .  .  .  .  0 98 15,88
467 CRED/ RENOV. CFC - INSTRUTOR 4.1.6.0.0.30.64 100 16,21
468 CRED/ RENOV. CFC - DIRETOR DE EM 4.1.6.0.0.30.65 200 32,42
469 CRED/ RENOV. CFC - DIRETOR GERAL 4.1.6.0.0.30.66 200 32,42
470 CRED/ RENOV. CMP - MÉDICO 4.1.6.0.0.30.67 100 16,21
471 CRED/ RENOV. CMP - PSICOLOGO 4.1.6.0.0.30.68 100 16,21
501 CONS. MANUT. VIA PUBLICA 4.1.6.0.0.30.04 67 10,86
502 CONS. MANUT. VIA PUBLICA 4.1.6.0.0.30.04 97 15,72
503 CONS. MANUT. VIA PUBLICA 4.1.6.0.0.30.04 149 24,15
504 CONS. MANUT. VIA PUBLICA 4.1.6.0.0.30.04 215 34,85
505 CONS. MANUT. VIA PUBLICA ARAPIRACA 4.1.6.0.0.30.04 67 10,86
506 CONS. MANUT. VIA PUBLICA ARAPIRACA 4.1.6.0.0.30.04 97 15,72
507 CONS. MANUT. VIA PUBLICA ARAPIRACA 4.1.6.0.0.30.04 149 24,15
508 CONS. MANUT. VIA PUBLICA ARAPIRACA 4.1.6.0.0.30.04 215 34,85
509 CONS. MANUT. VIA PUBLICA S. M. 4.1.6.0.0.30.04 90 14,58
510 CONS. MANUT. VIA PUBLICA S. M. 4.1.6.0.0.30.04 130 21,07
511 CONS. MANUT. VIA PUBLICA S. M. 4.1.6.0.0.30.04 200 32,42
512 CONS. MANUT. VIA PUBLICA S. M. 4.1.6.0.0.30.04 290 47
601 AVALIAÇÃO CLINICA 4.1.6.0.0.30.06 241 39,06
602 AVALIAÇÃO PSICOLOGICA 4.1.6.0.0.30.08 337 54,62
701 POSTAGEM CRLV   .  .  .  .  .  .  0 37 5,99
702 POSTAGEM CNH   .  .  .  .  .  .  0 37 5,99

Fonte: Serviço de Arrecadação DETRAN/AL
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APÊNDICES
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APÊNDICE 1 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Acre.

                                              1ª HABILITAÇÃO ACRE
                                                

Descrição dos Serviços DETRAN  CLÍNICAS  CFC  DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●       45,00

Exame de Legislação ●       31,00

Taxa de Expedição       ●  30,00

Digitalização          ●    
 INCLUSO NA 
ESPEDIÇÃO

Taxa de Postagem               ●
PEGA NO 
ORGÃO

Exame Psicológico        ●     30,00

Exame Clínico        ●     30,00

Curso Prático        ●    200,00

Curso Teórico        ●    200,00

               TOTAL        566,00
FONTE: DETRAN-SC
TELEFONES ÚTEIS: (048) 3381-2100
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  128.358 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo detran 106
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APÊNDICE 2 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Amazonas.

                                              1ª HABILITAÇÃO AMAZONAS
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLINICAS  CFC  DIGITAL. GRÁFICA  POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      51,00

Exame de Legislação ●      51,00

Taxa de Expedição      ●  10,00

Digitalização         ●    10,00

Taxa de Postagem              ● 8,00

Exame Psicológico       ●     52,00

Exame Clínico       ●     30,00

Curso Prático       ●    375,00

Curso Teórico       ●    75,00

               TOTAL       662,00
FONTE: DETRAN-AM
TELEFONES ÚTEIS: (092) 3642-3355 ou 3624-4466
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  135.000 MIL CNH`S POR ANO
valor cobrado pelo DETRAN 130
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APÊNDICE 3 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado da Bahia.

                                              1ª HABILITAÇÃO BAHIA
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      Laudo

Exame de Legislação ●      Laudo

Taxa de Expedição      ●  Laudo

Digitalização            NÃO COBRA

Taxa de Postagem              ●
PEGA NO 
ORGÃO

Exame Psicológico       ●     67,87

Exame Clínico       ●     43,80

Curso Prático       ●    250,00

Curso Teórico       ●    75,00

Laudo ● 61,50

               TOTAL       498,17
FONTE: DETRAN-BA
TELEFONES ÚTEIS: (071) 3343-8888
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  115.200 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 61,50
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APÊNDICE 4 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Ceará.

                                              1ª HABILITAÇÃO CEARÁ
Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      17,76

Exame de Legislação ●      17,76

Taxa de Expedição      ●  13,32

Digitalização         ●    
 INCLUSO NA 
ESPEDIÇÃO

Taxa de Postagem              ●
PEGA NO ORGÃO A 

CNH

Exame Psicológico       ●     39,97

Taxa de 1ª Habilitação ●      26,64

Exame Clínico       ●     46,63
Curso Prático       ●    200,00

Curso Teórico       ●    200,00

LADV ●      8,88

               TOTAL       570,96
FONTE: DETRAN-CE
TELEFONES ÚTEIS: (085) 0800 2806 898 ou 3101-5821
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  118.532 MIL CNH`S POR ANO

Valor cobrado pelo DETRAN 84,36
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APÊNDICE 5 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Espírito Santo.

                                              1ª HABILITAÇÃO ESPIRITO SANTO
                                                

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS   CFC  DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●       50,00

Exame de Legislação ●       50,00

Taxa de Expedição       ●  20,00

Digitalização          ●    10,00

Taxa de Postagem               ●
PEGA NO 
ORGÃO

Exame Psicológico       ●      56,60

Exame Clínico       ●      47,10

Curso Prático        ●    320,00

Curso Teórico        ●    100,00

               TOTAL        653,70
FONTE: DETRAN-ES
TELEFONES ÚTEIS: (027) 3325-7404
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  131.110 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 130
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APÊNDICE 6 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado de Goiás.

                                              1ª HABILITAÇÃO GOIÁS
                                                 

Descrição dos Serviços DETRAN  CLÍNICAS   CFC  DIGITAL.  GRÁFICA  POSTAGEM  

Exame de Direção ●         

Exame de Legislação ●        o total =

Primeira Via ●        212,19

LADV ●        22,34

Inscrição RENACH ●        26,06

Exame Psicológico        ●      100,00

Exame Clínico        ●      100,00

Curso Prático         ●    135,00

Curso Teórico         ●    135,00

               TOTAL 260,59  200  270    730,00
FONTE: DETRAN-Goiás
TELEFONES ÚTEIS: (062) 3272 8304
OBSERVAÇÃO: As Clínicas são do próprio Detran

valor cobrado pelo DETRAN 260,59
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APÊNDICE 7 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Maranhão.

                                              1ª HABILITAÇÃO MARANHÃO
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL.  GRÁFICA  CORREIOS  TOTAL

Exame de Direção ●      50,00

Exame de Legislação ●      50,00

Taxa de Expedição      ●  15,00

Digitalização         ●    5,00

Taxa de Postagem              ● NÃO COBRA

Exame Psicológico       ●     25,00

Exame Clínico       ●     25,00

Curso Prático       ●    321,00

Curso Teórico       ●    70,00

               TOTAL       561,00
FONTE: DETRAN-MA
TELEFONES ÚTEIS: (098) 3089-1514
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  142.010 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 120
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APÊNDICE 8 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado de Mato Grosso.

                                              1ª HABILITAÇÃO MATO GROSSO
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC DIGITAL. GRÁFICA  POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      24,00

Exame de Legislação ●      20,00

Taxa de Expedição      ●  22,00

Digitalização         ●    
 INCLUSO NA 
ESPEDIÇÃO

Taxa de Postagem              ● 12,00

Exame Psicológico       ●     42,00

Exame Clínico       ●     53,00

Curso Prático       ●    300,00

Curso Teórico       ●    110,00

               TOTAL       583,00
FONTE: DETRAN-MT
TELEFONES ÚTEIS: (065) 3612-4700
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  191.000 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 78
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APÊNDICE 9 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado de Minas Gerais.

                                              1ª HABILITAÇÃO MINAS GERAIS
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      54,00

Exame de Legislação ●      55,00

Taxa de Expedição      ●  9,00

Digitalização         ●    
NÃO 

COBRA

Taxa de Postagem              ●
NÃO 

COBRA

Exame Psicológico       ●     70,00

Exame Clínico       ●     43,00

Curso Prático       ●    375,00

Curso Teórico       ●    100,00

               TOTAL       706,00
FONTE: DETRAN-MG
TELEFONES ÚTEIS: (031) 3226-4088
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  150.000 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 118
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APÊNDICE 10 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Pará.

                                              1ª HABILITAÇÃO PARÁ
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL.  GRÁFICA  POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      13,23

Exame de Legislação ●      26,46

Taxa de Expedição      ●  13,00

Digitalização         ●    8,00

Taxa de Postagem              ●
PEGA NO 
ORGÃO

Exame Psicológico       ●     71,88

Exame Clínico       ●     53,45

Curso Prático       ●    300,00

Curso Teórico       ●    80,00

               TOTAL       566,02
FONTE: DETRAN-PA
TELEFONES ÚTEIS: (091) 3214-6333ou 3046-6333
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  142.210 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 60,69
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APÊNDICE 11 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado da Paraíba.

                                              1ª HABILITAÇÃO PARAIBA
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL. GRÁFICA  POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      II

Exame de Legislação ●      II

Taxa de Expedição      ●  II

Digitalização         ●    II

Taxa de Postagem              ● Total = 111,02

Exame Psicológico ●      30,48

Curso Prático       ●    153,23

Curso Teórico       ●    153,23

LADV ●      22,04

               TOTAL 163,54  306,46    470,00
FONTE: DETRAN-PB
TELEFONES ÚTEIS: (083) 3321-6250

valor cobrado pelo DETRAN 163,54
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APÊNDICE 12 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Paraná.

                                              1ª HABILITAÇÃO PARANÁ
                                                

Descrição dos Serviços  DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL.  GRÁFICA  POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção  ●      55,00

Exame de Legislação  ●      45,00

Taxa de Expedição       ●  15,00

Digitalização          ●    9,00

Taxa de Postagem               ● PEGA NO ORGÃO

Exame Psicológico        ●     26,00

Exame Clínico        ●     13,00

Curso Prático        ●    400,00

Curso Teórico        ●    100,00

               TOTAL        663,00
FONTE: DETRAN-PR
TELEFONES ÚTEIS: (041) 3361-1212 ou 3361-1080
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  113.000 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 124
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APÊNDICE 13 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado de Pernambuco.

                                              1ª HABILITAÇÃO PERNAMBUCO
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL. GRÁFICA  CORREIOS  TOTAL

Exame de Direção ●      ESTES TRÊS

Exame de Legislação ●      
UM SÓ 
VALOR

Taxa de Expedição      ●  86,16

Digitalização         ●    
FOTO 

NORMAL

Taxa de Postagem              ●
PEGA NO 
ORGÃO

Exame Psicológico ●      ●     34,46

Exame Clínico ●      ●     34,46

Curso Prático       ●    245,00

Curso Teórico       ●    30,00

               TOTAL       430,08
FONTE: DETRAN-PE
TELEFONES ÚTEIS: (081) 3268-7177
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  129.145 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 155,08
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APÊNDICE 14 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Piauí.

                                              1ª HABILITAÇÃO PIAUI
                                                

Descrição dos Serviços  DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção  ●      54,60

Exame de Legislação  ●      54,60

Taxa de Expedição       ●  19,87

Digitalização          ●    3,00

Taxa de Postagem               ● 15,00

Exame Psicológico        ●     35,00

Exame Clínico        ●     35,00

Curso Prático        ●    288,00

Curso Teórico        ●    75,00

               TOTAL        580,07
FONTE: DETRAN-PI
TELEFONES ÚTEIS: (086) 3216-2800
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  110.155 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 147,07
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APÊNDICE 15 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Rio de Janeiro.

                                              1ª HABILITAÇÃO RIO DE JANEIRO
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      
todos estão 

inclusos 

Exame de Legislação ●      num só valor

Taxa de Expedição      ●  

Digitalização         ●    
154,42 Daqui pra 

cima

Taxa de Postagem              ●
PEGA NO 
ORGÃO

Exame Psicológico       ●     64,00

Exame Clínico       ●     42,00

Curso Prático       ●    215,29

Curso Teórico       ●    215,29

               TOTAL       536,58
FONTE: DETRAN-RJ
TELEFONES ÚTEIS: (021) 3460-4040 ou 3460-4042
OBSERVAÇÃO: NÃO REVELADAS QUANTIDADES DE CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 154,42
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APÊNDICE 16 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Rio Grande do Norte.

                                         1ª HABILITAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE
                                                

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS   CFC DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●       58,50

Exame de Legislação ●       58,50

Taxa de Expedição       ●  20,00

Digitalização          ●    12,00

Taxa de Postagem               ● 15,00

Exame Psicológico       ●      34,00

Exame Clínico       ●      34,00

Curso Prático        ●    275,00

Curso Teórico        ●    90,00

               TOTAL        597,00
FONTE: DETRAN-RN
TELEFONES ÚTEIS: (048) 3232-1200
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  131.215 MIL CNH`S POR ANO
valor cobrado pelo DETRAN 164
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APÊNDICE 17 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Rio Grande do Sul.

                                              1ª HABILITAÇÃO RIO GRANDE DO SUL
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC DIGITAL. GRÁFICA  POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      73,09

Exame de Legislação ●      41,99

Taxa de Expedição      ●  32,86

Digitalização         ●    
NÃO É 

COBRADA

Taxa de Postagem              ●
NÃO E 

COBRADA

Exame Psicológico       ●     41,99

Exame Clínico       ●     41,99

Curso Prático       ●    360,00

Curso Teórico       ●    129,90

               TOTAL       721,82
FONTE: DETRAN-RS
TELEFONES ÚTEIS: (051) 3268-7177
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  120.300 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 147,94
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APÊNDICE 18 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado de Rondônia.

                                                        1ª HABILITAÇÃO RONDÔNIA
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL.  GRÁFICA  POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      36,08

Exame de Legislação ●      36,08

Taxa de Expedição      ●  24,26

Digitalização         ●    
FOTO 

NORMAL

Taxa de Postagem              ●

PEGA NO 
ORGÃO A 

CNH

Exame Psicológico       ●     36,08

Exame Clínico       ●     36,08

Curso Prático       ●    300,00

Curso Teórico       ●    90,00

               TOTAL       558,58
FONTE: DETRAN-RO
TELEFONES ÚTEIS: (069) 3217-2961 ou 3217-6903
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  121.728 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 96,42
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APÊNDICE 19 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado de Santa Catarina.

                                              1ª HABILITAÇÃO SANTA CATARINA
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      45,00

Exame de Legislação ●      31,00

Taxa de Expedição      ●  30,00

Digitalização         ●    
 INCLUSO NA 
EXPEDIÇÃO

Taxa de Postagem              ●
PEGA NO 
ORGÃO

Exame Psicológico       ●     30,00

Exame Clínico       ●     30,00

Curso Prático       ●    200,00

Curso Teórico       ●    200,00

               TOTAL       566,00
FONTE: DETRAN-SC
TELEFONES ÚTEIS: (048) 3381-2100
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  128.358 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 106
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APÊNDICE 20 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado de São Paulo.

                                              1ª HABILITAÇÃO SÃO PAULO
                                                

Descrição dos Serviços  DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL. GRÁFICA  POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção  ●      40,92

Exame de Legislação  ●      40,92

Taxa de Expedição       ●  24,55

Digitalização          ●    8,00

Taxa de Postagem               ● 7,50

Exame Psicológico        ●     57,29

Exame Clínico        ●     49,10

Curso Prático        ●    280,00

Curso Teórico        ●    80,00

               TOTAL        588,28
FONTE: DETRAN-SP
TELEFONES ÚTEIS: (011) 2189-9999
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  220.300 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 121,89
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APÊNDICE 21 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado de Sergipe.

                                              1ª HABILITAÇÃO SERGIPE
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC  DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      39,00

Exame de Legislação ●      39,00

Taxa de Expedição      ●  13,00

Digitalização         ●   8,30

LADV   ,    14,25

Exame Psicológico       ●     60,00

Exame Clinico       ●     42,00

Curso Pratico       ●    220,00

Curso Teórico       ●    80,00

               TOTAL       515,55
FONTE: DETRAN-SE
TELEFONES ÚTEIS: (079) 3226-2000
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  112.060 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 109.30
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APÊNDICE 22 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado de Tocantins.

                                              1ª HABILITAÇÃO TOCANTINS
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC DIGITAL. GRÁFICA  POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      45,00

Exame de Legislação ●      40,00

Taxa de Expedição      ●  16,00

Digitalização         ●    8,15

Taxa de Postagem              ●
PEGA NO 
ORGÃO

Exame Psicológico       ●     32,00

Exame Clínico       ●     38,00

Curso Prático       ●    320,00

Curso Teórico       ●    75,00

               TOTAL       574,15
FONTE: DETRAN-TO
TELEFONES ÚTEIS: (063) 3602-1226
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  117.080 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 109,15
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APÊNDICE 23 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Distrito Federal.

                                              1ª HABILITAÇÃO DISTRITO FEDERAL
                                              

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      48,74

Exame de Legislação ●      11,27

Taxa de Expedição      ●  30,00

Digitalização         ●    
NÃO É 

COBRADO

Taxa de Postagem              ●
NÃO É 

COBRADO

Exame Psicológico       ●     90,63

Exame Clinico       ●     59,41

Curso Prático       ●    460,00

Curso Teórico       ●    140,00

               TOTAL       840,05
FONTE: DETRAN-DF
TELEFONES ÚTEIS: (061) 3905-5955
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  137.200 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 90,01
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APÊNDICE 24 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado de Roraima.

                                              1ª HABILITAÇÃO RORAIMA
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      50,00

Exame de Legislação ●      16,65

Taxa de Expedição      ●  12,00

Digitalização         ●    9,00

Taxa de Postagem              ●
PEGA NO 
ORGÃO

Exame Psicológico       ●     80,00

Exame Clínico       ●     65,00

Curso Pratico       ●    300,00

Curso Teórico       ●    100,00

               TOTAL       632,65
FONTE: DETRAN-RR
TELEFONES ÚTEIS: (095) 3553-1173
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  141.110 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 87,65
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APÊNDICE 25 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Amapá.

                                              1ª HABILITAÇÃO AMAPÁ
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      40,00

Exame de Legislação ●      40,00

Taxa de Expedição      ●  20,00

Digitalização         ●  10,00

Taxa de Postagem              ● 10,00

Exame Psicológico       ●     65,00

Exame Clínico       ●     66,00

Curso Prático       ●    320,00

Curso Teórico       ●    100,00

               TOTAL       671,00
FONTE: DETRAN-AP
TELEFONES ÚTEIS: (096) 3312-3204
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  111.232 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 120
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APÊNDICE 26 - Tabela com valores correspondentes a 1ª Habilitação no Estado do Mato Grosso do Sul.

                                              1ª HABILITAÇÃO MATO GROSSO DO SUL
                                               

Descrição dos Serviços DETRAN CLÍNICAS  CFC DIGITAL. GRÁFICA POSTAGEM  TOTAL

Exame de Direção ●      22,70

Exame de Legislação ●      18,70

Taxa de Expedição      ●  5,00

Digitalização         ●    NÃO COBRA

Taxa de Postagem              ● 9,00

Exame Psicológico       ●     53,00

Exame Clínico       ●     42,00

Curso Prático       ●    200,00

Curso Teórico       ●    150,00

Taxa de 1ª CNH ●      87,10

LADV ●      0,85

               TOTAL       588,35
FONTE: DETRAN-MS
TELEFONES ÚTEIS: (067) 3368-0345
OBSERVAÇÃO: SÃO EMITIDAS APROXIMADAMENTE  120.000 MIL CNH`S POR ANO

valor cobrado pelo DETRAN 55,4
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