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R E S U M O 

Como código de conduta para os administradores públicos a Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF foi editada com o objetivo de definir normas de 

finanças públicas orientadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O objetivo do 

presente estudo consiste em propor um modelo conceitual de custos a ser aplicado 

na administração da Justiça Federal – SE, que permita a análise dos custos por 

atividades/processos, subsidiando os gestores nas tomadas de decisões. 

Metodologicamente a pesquisa descritiva, por meio de estudo de caso, foi calcada 

na análise do sistema de custos – ABC, disponivel na bibliografia pertinente, bem 

como no levantamento e apreciação dos dados inerentes aos processos em estudo. 

Com base nas informações relativas às despesas orçadas e realizadas para os 

processos analisados, item 13, letras de “a/e” da Dissertação, foi possível deliniear 

as seguintes diretrizes: a) Que à Administração adote prividencias no sentido de 

viabilizar atividades relacionadas à capacitação funcional, dentro da própria 

instituição ou na cidade na qual está sediada, como forma de promover maior 

número de atividades de treinamentos com menor custo possível; b) Constatou-se a 

necessidade de que a Administração viabilize manutenções preventivas para os 

equipamentos objetivando uma maior durabilidade dos mesmos, sendo os recursos 

deslocados para investimentos em áreas com maior carência de recurso, conforme 

conveniência administrativa; c) Adoção de providências no sentido de incrementar as 

verbas destinadas para treinamento e desenvolvimento profissional dos servidores, 

possibilitando uma maior agilidade e qualidade na prestação de serviços, bem como 

invetir em aspectos tecnológicos, como foram de garantir a segurança das 

informações através da informatização; d) Ampliação dos valores orçamentários 

destinados ao incremento tecnológico e/ou atividades de treinamentos visando 

oportunizar o crescimento profissional dos servidores que executam suas atividades 

laborais; e) Ressaltar que seria indispensável à adoção de estatísticas processuais, 

a partir da instalação da subseção, para avaliar o custo–benefício do dispêndio, 

visando à realização do objeto. Havendo demanda que justifique a ação 

chegaríamos à conclusão se o mandamento jurídico que determina a 

descentralização jurisdicional obteve êxito. A conclusão é que, o modelo conceitual 

aplicabilidado, por suas carateristicas, foi o sistema ABC, sendo possível sua 

constatação pelos resultados apresentados. 



A B S T R A C T 

 

As a conducting code for public administrators the Fiscal Responsibility Law – FRL 

was edited with the objective of defining public finances norms orientated to the 

responsibility in the fiscal management. The objective of the present study consists of 

proposing a conceptual model of costs to be applied in the administration of the 

Federal Justice – SE, which can allow the analysis of the costs per 

activities/processes, helping the managers in the decision-making process. 

Methodologically, the descriptive research, by means of a case-study, was based on 

the analysis of the system of costs – ABC, available in the pertinent bibliography, as 

well as in the colecting and apreciation of the data inerent to the process being 

studied. Based on the information related to the expenditures previewed and made to 

the analyzed processes, item 13, letters “a/e” of the Dissertation, it has been possible 

possible to define the following directing measures: a) The administration’s adoption 

of previdences in order to make activities related to the functional capacitating 

possible, inside the own institution or the city where it is based, as a way to promote 

a higher number of training activities with the lowest cost. b) The necessity of 

prevention maintainance of the equipment by the Administration was found for a 

higher durability of them, moving the resources to investments in areas with a higher 

lack of these resources, according to the administrative convenience. c) The adoption 

of measures to increment the funds destinated to the training and professional 

development of the servers, as well as to invest in technological  aspects, as a way to 

guarantee the safety of the information through computing. d) Enlargement of the 

budget to the technological improvement and/or training activities looking forward to 

giving opportunities for the professional growth of the servers who execute their labor 

activities; e) Pointing out that the adoption of process statistics would be 

indispensable, through means of the subsection’s installation, to evaluate the cost-

effectiveness of the expenditure, in order to accomplish the objective. If there’s a 

demand that justifies the action, we would conclude that if the judicial ammendment 

that determines the jurisditional decentralization was successful. The conclusion is 

that, the appliable conceptual model, for its characteristics, was the ABC system, 

making the acknowledgement of the presented results possible. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

A gestão de custos na administração pública visa à adequação das finanças 

públicas às perspectivas implementadas, principalmente, pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (FIGUEIREDO, 2001, p.23). Neste contexto, o autor 

comenta ainda que o desenvolvimento econômico é revelado com um trabalho 

permanente e progressivo que exige a perseverança de todos os envolvidos no 

processo. Todavia, na administração pública é preciso que haja planejamento na 

gestão de custos, visando à melhoria da eficiência na utilização dos recursos 

públicos. 

O presente estudo abrange a administração da Justiça Federal, em especial a 

Seção Judiciária do Estado de Sergipe.  

A escolha do tema justifica-se pelo fato de que, embora as técnicas de custos 

estejam inseridas em lei, são ainda pouco adotadas no setor público, que 

geralmente utiliza-se basicamente da contabilidade pública convencional, através de 

um instrumento de controle, o Sistema Integrado de Administração Financeira – 

SIAFI, que se restringe quase que exclusivamente à escrituração formal. 

De acordo com as assertivas de Kohama (2001, p.26) a contabilidade de 

custos, muitíssimo utilizada no setor privado, não deve se contrapor à contabilidade 

pública convencional; deve atuar de modo complementar, fornecendo melhores 

elementos para decisões gerenciais e, juntas, atingirem objetivos. 

 Para Figueiredo (2001, p. 15) a Lei de Responsabilidade Fiscal, publicada em 

maio do ano 2000, veio exterminar o casuísmo na área pública, considerando que 

por imposição legal, pois terá de ser implantado o planejamento orçamentário. 

Quanto ao conformismo, a própria cultura do "mercado" está tratando de eliminá-lo, 

impulsionando a sociedade a mudar rumo à construção do futuro e, a exigir por 

direito, a eficiência do setor público.  

Tudo isto reforça a idéia central de se utilizar na administração da Justiça 

Federal, Seção de Sergipe, Órgão do Poder Judiciário Federal, vinculado ao Tribunal 
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Regional Federal da 5ª Região, através da introdução de uma nova metodologia de 

custeio, à apropriação de custos como ferramenta gerencial no monitoramento dos 

processos/atividades, no acompanhamento da realização de metas e 

estabelecimento de indicadores de desempenho e no padrão de qualidade dos 

serviços prestados aos jurisdicionados e, ainda, na condução de ações estratégicas.  

A relevância primaz do trabalho em foco reside em promover um maior 

controle das despesas administrativas para manutenção da Justiça Federal - 

Sergipe, contribuindo para redução significativa dos gastos públicos, possibilitando, 

assim, o remanejamento de recursos que possam ser destinados a áreas para 

melhor fomentação dos serviços praticados. 

 Para implantação deste trabalho, no âmbito administrativo do órgão 

supramencionado, é indispensável à formação de equipe multifuncional, municiada e 

capacitada tanto para abordar, como para trabalhar corretamente na apuração e 

análise dos dados administrativos, e criativos o bastante para ajudar a potencializar 

os recursos em prol dos resultados almejados, devendo ser assistida pela Diretoria 

Administrativa que deve capitanear e nortear os trabalhos. 
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2. PROBLEMATIZAÇÃO. 

As atuais políticas econômicas voltadas para o setor público estabelecem que 

a Administração Pública deve, constantemente, buscar mecanismos de avaliação da 

qualidade e da eficiência dos serviços oferecidos à população (FILELLINI,2000, p. 

42). Uma forma sugerida pela literatura seria a concepção de um sistema de 

informação de custo capaz de identificar, mensurar e evidenciar os processos e seus 

custos, de modo a servir de base concreta para as decisões administrativas.  

 

Nessa direção, Machado (2002, p. 5) afirma que os administradores públicos 

têm que tomar, cotidianamente, decisões do tipo: 

 

• produzir inteiramente ou terceirizar um determinado serviço ou atividade; 

• construir ou alugar determinadas instalações; 

• fomentar a comparação dos bens e serviços igualmente produzidos por 

organizações diferentes, objetivando, com isso, estímulos à busca pela 

eficiência e pela melhoria do desempenho administrativo. 

 

O citado autor acrescenta ainda que as informações produzidas pelo sistema 

de custo vão ser úteis na elaboração da proposta orçamentária. Todavia, antes de 

tomar decisões gerenciais, os gestores públicos devem dispor de informações 

indispensáveis na avaliação de desempenho dos projetos e atividades por eles 

executados.  

 

Porém, tomar decisão, nesse caso, requer a análise de alguns aspectos 

limitadores, apresentados por Tobelem et al. (2002, p. 6): 

 

• a dificuldade de se dispor de uma informação completa sobre todas as 

alternativas possíveis e respectivos resultados; 

• a dificuldade de análise em termos de custos e benefícios de todas as 

alternativas; 

• a ordem de preferência, de valor ou de utilidade da decisão face às 

alternativas que conhece; 

• os condicionalismos organizacionais internos e do meio envolvente. 
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Seguindo estas diretrizes, o autor referencia que para tomar uma posição 

frente a uma ou várias escolhas é um desafio que os gestores, em geral, e 

administradores públicos, em particular, devem enfrentar permanentemente.  

 

Para agravar o problema, segundo Machado (2002, p. 16), os gestores 

públicos não têm conhecimentos técnicos específicos para a concepção e 

implantação de um sistema de custo. Muitas vezes, desconhecem o potencial de 

gerenciamento que pode propiciar o conhecimento de tais informações. Na maioria 

dos casos, os gestores julgam que a intuição administrativa é o suficiente para a 

implementação das políticas na gestão pública.  

 

Nesse aspecto, segundo Tobelem et al. (2002, p. 5), “a decisão se situa na 

representação de decisão empírica, com um grande componente intuitivo e 

casuístico”. Para suprir essa deficiência ou atender os imperativos de ordem legal, 

os gestores se utilizam dos assessores contábeis, considerando a experiência e o 

conhecimento específico que têm sobre a matéria.  

 

De acordo com Figueiredo (2001, p.60) uma nova ordem jurídica imposta pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal, apresenta-se como um código de conduta para os 

administradores públicos em todo o país, nos três poderes e nas três esferas de 

governo: União, Estados e Municípios. Segundo o mesmo autor, esta Lei foi criada 

com o objetivo de definir normas de finanças públicas orientadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal. Trata-se de uma legislação que busca permitir 

maior transparência e equilíbrio das contas públicas, exigindo dos administradores 

uma gestão orçamentária e financeira responsável com eficácia. 

Para Leone (2000, p.32) a metodologia referente à apropriação de custos 

visando aquisição de materiais, serviços prestados ou contratados pela 

administração para sua manutenção, limitava-se ao nível formal de cálculos e 

registros. A cultura de custos na organização, como um todo, encontra-se em plena 

letargia, negando suas potencialidades.  

Portanto, com o intuito de implantar uma sistemática para assegurar a 

racionalização das despesas e otimização de seus resultados operacionais, indaga-
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se: Qual o modelo de sistema custos mais indicado para a mensuração e 

monitoramento dos processos ou atividades desenvolvidos pela Justiça Federal – 

Sergipe? 
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3. METODOLOGIA. 

Utilizando-se da tipologia apresentada por Vergara (2004, pág. 46), esta 

pesquisa pode ser classificada, quanto aos fins, como descritiva, quanto aos meios 

de investigação, um estudo de caso. 

Descritiva, no sentido de que se pretende expor características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Segundo a autora, pode 

também estabelecer a correlação entre variáveis e definir sua natureza. Não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação. 

No que concerne ao Estudo de Caso, a autora define como sendo circunscrito 

a uma ou poucas unidades, entendidas essas como pessoa, família, produto, 

empresa, órgão público, comunidade ou mesmo País. Tem caráter de profundidade 

e detalhamento. Neste caso específico, a pesquisa foi realizada na Justiça Federal – 

Seção de Sergipe. 

Portanto, o referido trabalho tem como objetivo propor um modelo conceitual 

de custos que permita a análise dos conceitos disponibilizados através dos 

“Sistemas e Métodos de Custeios”, direcionando o planejamento administrativo, 

utilizando a apropriação de custos como ferramenta gerencial no acompanhamento 

da realização de metas orçamentárias, que deverá ser implementado na 

administração do Órgão. 

 O modelo sugerido foi aplicado levando-se em consideração o orçamento e 

sua execução, relativo ao exercício de 2005, visando evidenciar os custos (diretos e 

indiretos) dos processos mais impactantes na administração da Justiça Federal – 

Sergipe. Após tabulação dos dados extraídos do balancete contábil, procedeu-se a 

realização da análise crítica e recomendações de melhorias  a serem implementadas 

pela Alta Direção. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO OBJETO DE ESTUDO. 

 

4.1. JUSTIÇA FEDERAL.  

 

No Brasil, o Poder Judiciário tem uns segmentos em nível da União e outros 

em nível dos Estados-membros. Integrando o Poder Judiciário da União, está a 

JUSTIÇA FEDERAL, que foi criada com a proclamação da República. 

Posteriormente extinta com o advento do Estado Novo (1937), foi recriada em 1965 

e reorganizada através da Lei 5.010/66. 

Em cada Estado da Federação existe uma Seção Judiciária da Justiça 

Federal, com Varas instaladas, prioritariamente, nas Capitais e, quando necessário, 

em Cidades interioranas de porte relevante. Cada uma dessas Varas é presidida por 

um Juiz Federal, nomeado após aprovação em concurso de provas e títulos do qual 

participa obrigatoriamente a Ordem dos Advogados do Brasil. As decisões tomadas 

pelos Juízes Federais são recorríveis aos Tribunais Regionais Federais, existentes 

em Brasília (1ª Região), Rio de Janeiro (2ª Região), São Paulo (3ª Região), Porto 

Alegre (4ª Região) e Recife (5ª Região), esta última compreendendo os Estados de 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Das 

decisões dos TRFs, cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), ambos com sede no Distrito Federal. 

Na Justiça Federal são julgadas, dentre outras, as causas em que a União, 

autarquias (INSS, IBAMA, FNS etc.) ou empresas públicas federais (CEF, Correios 

etc.) forem interessadas, bem como os crimes praticados contra bens, serviços ou 

interesses destes entes. São também julgados na Justiça Federal os crimes contra o 

sistema financeiro e a ordem econômico-financeira (os chamados "crimes do 

colarinho branco").  

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 organizou a Justiça Federal 

nos artigos 106 a 110, estabelecendo como seus órgãos os Tribunais Regionais 

Federais e os Juizes Federais. 
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A Competência dos Tribunais Regionais Federais, prevista no art. 108 da 

Carta Magna, é originária e recursal. Compete, originariamente, aos Tribunais 

Regionais Federais processar e julgar: 

a. os Juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar 

e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os 

membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da 

Justiça Eleitoral; 

b. as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos 

Juízes federais da região; 

c. os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio 

Tribunal ou de juiz federal. 

d. os habeas corpus, quando a autoridade coatora for Juiz federal; 

e. os conflitos de competência entre juizes federais vinculados ao tribunal. 

A competência recursal dos Tribunais Regionais Federais, assentada no art. 

108, inciso II, do Estatuto Básico, compreende o julgamento, em grau de recurso, 

das causas decididas pelos Juizes Federais e pelos Juizes Estaduais, no exercício 

da competência federal da área de sua jurisdição. 

Já os Juizes Federais têm a sua competência definida no art. 109 da Lei 

Fundamental, onde está estatuído que:  

Art. 109. Aos Juízes Federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 

exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 

Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 

estrangeiro ou organismo internacional; 
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IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de 

bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência 

da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, 

iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no 

estrangeiro, ou reciprocamente; 

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados 

por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; 

VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o 

constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente 

sujeitos a outra jurisdição; 

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade 

federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a 

competência da Justiça Militar; 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a 

execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, 

após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a 

respectiva opção, e à naturalização; 

XI - a disputa sobre direitos indígenas. 
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5. REVISÃO DE LITERATURA. 

 

5.1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é 

formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, 

constituindo-se em um Estado democrático de direito e adota como forma de Estado 

a federação. 

Para Carrazza (1997, p.91), o traço essencial de uma federação repousa na 

participação direta ou indireta dos Estados nas decisões federais. Para Silva (1998, 

p. 21) o Estado federal tem como característica fundamental a união de coletividades 

públicas dotadas de autonomia político-constitucional. 

A União representa o governo federal, não se delimitando territorialmente. 

Para Silva (1998, p.92), a União pode ser entendida como: “Uma entidade federal 

formada pela reunião das partes componentes, constituindo pessoa jurídica de 

Direito Público interno, autônoma em relação às unidades federadas (ela é unidade 

federativa, mas não é unidade federada) e a que cabe exercer as prerrogativas da 

soberania do Estado brasileiro”.  

Para Carrazza (1997, p. 97), a União refere-se a: “Pessoa jurídica de direito 

público, fruto da aliança dos Estados-membros que conjugados, formam o Estado 

Brasileiro. No plano interno, a União é pessoa política, autônoma, investida pela 

Constituição Federal de atribuições privativas, assemelha-se aos Estados-membros, 

porém estes são livres para se auto-organizarem, editando suas próprias 

Constituições ao passo que a União se encontra estruturada na Lex Fundamentais.” 

A administração pública, portanto, será formada por órgãos instituídos com 

função específica, visando ao cumprimento dos objetivos governamentais. Para 

Meirelles (2002, p. 59), “A administração pública pode ser entendida sob a ótica 

formal, material e operacional, sendo a primeira concebida pelo conjunto de órgãos 
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instituídos para consecução dos objetivos do governo; a segunda, refere-se ao 

conjunto de funções necessárias aos serviços públicos, e, por último, trata-se do 

desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços públicos próprios do 

Estado, ou outros que por ventura venham a ocorrer em benefício da coletividade.” 

Em 1967, o Estatuto da Reforma Administrativa classificou a administração 

pública, quanto à forma de atuação, em direta e indireta. 

A primeira abrange os órgãos que executam as funções privativas do Estado 

(legislativa, judiciária, segurança etc.) e as atividades dos chefes do Poder Executivo 

federal, estadual, do Distrito Federal e do municipal, bem como as dos entes criados 

para assessorá-lo nessas atividades privativas. 

De acordo com o Estatuto supramencionado, a administração pública indireta 

compreende as entidades instituídas com vistas à descentralização de atividades, 

podendo assumir as formas de autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, e fundações públicas. 

Nesse contexto, surgem as unidades responsáveis pela execução das 

atividades do governo e pela elaboração das informações, entre elas as 

demonstrações contábeis, que subsidiarão a prestação de contas aos cidadãos. 

As informações produzidas pelas unidades da administração indireta de direito 

público e a de direito privado são elaboradas de acordo com os princípios, normas 

contábeis do setor privado e regulamentação do setor público, principalmente, no 

que se refere ao controle orçamentário. 

 

5.2. RESULTADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 
 
 

Os trabalhos que expressam a preocupação com custos e resultados no setor 

público chamam a atenção para o fato de que o bom desempenho das organizações 

públicas depende, primeiramente, do uso racional dos recursos disponíveis na busca 

das metas priorizadas nos instrumentos de planejamento e, em segundo lugar, de 
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ações que realinhem os objetivos da organização com as aspirações da sociedade 

(SILVA; DRUMOND, 2004, p.6). 

 

A identificação dos benefícios de políticas públicas demanda a determinação 

dos índices físicos e qualitativos de desempenho, conforme evidenciam as diversas 

experiências e estudos. Sobre o assunto, Osborne e Gaebler (1995, p. 67) citam os 

programas habitacionais que comparam seus custos orçados com o aumento da 

taxa de ocupação de apartamentos populares, os programas de emprego para 

jovens, que medem o percentual de estagiários que conseguiram colocar em 

empresas, bem como o nível de satisfação dos seus empregadores (ibid., p. 155). 

 

Quando governos municipais buscam identificar, através de benchmarking, as 

melhores práticas de outras edilidades que guardam as mesmas características 

socioeconômicas, a fim de compará-las com a eficiência de seus programas, os 

índices qualitativos de atendimento de programas alternativos, confrontados com os 

respectivos custos, constituem os parâmetros de avaliação. Contudo, é de se notar 

que as dificuldades da mensuração restrita aos indicadores físicos ou qualitativos 

são sentidas no setor público, conforme assinalam Catelli et al. (2001, p. 7): 

 

 

“Na avaliação das organizações públicas, é usual de que resultados 
sejam definidos por indicadores físicos ou qualitativos. Tais critérios, 
entretanto, não são isentos de dificuldades”.  

 
 

Por isso, a abordagem dos resultados das políticas e serviços públicos feita 

apenas mediante índices físicos e qualitativos levanta a questão da mensuração 

econômica dos benefícios que a atuação governamental proporciona à sociedade. E 

isso é crucial para os que financiam os custos desses benefícios na forma de 

tributos compulsórios. Carroll apud, Proulx (2003. p. 40), enfatiza que a avaliação 

dos resultados, uma vez mensurados, cria duas grandes preocupações: a 

quantificação e a percepção. Assim, uma avaliação depende de critérios subjetivos 

fornecidos por pessoas que os estabelecem e percebidos por pessoas que os 

julgam, concluindo-se que a percepção num sistema de custo e resultado tem um 

papel de relevo. Ainda segundo o autor a literatura evidencia que uma forma de se 
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medir o resultado alcançado pela gestão encontra-se na mensuração do resultado 

econômico. Na Administração Pública, ele pode ser entendido como o incremento 

líquido de benefícios gerados à sociedade, a partir da ação eficiente e eficaz do 

gestor público. É, portanto, a diferença entre a receita dos benefícios gerados e os 

custos dos recursos. A mensuração da receita deve considerar o custo de 

oportunidade associado à execução do serviço público, e não os ingressos de 

recursos derivados de tributação, que deveriam ser considerados como aporte ao 

patrimônio líquido da entidade pública. 

 

 Bezerra Filho (2002, p. 60) enfatiza que “o resultado econômico do programa 

- REP é mensurado deduzindo-se a receita social do programa - RSP gerada à 

sociedade do custo de execução do Programa - CEP, conforme a equação: RES = 

RSP – CEP”. 

 

Segundo Catelli e Guerreiro (2001, p. 296), “o resultado econômico é o 

melhor indicador do nível de eficácia das empresas, tendo em vista a sua 

capacidade de absorver e refletir adequadamente os impactos de todos esses 

fatores, considerando, inclusive, a sinergia entre eles”. 

 

Sobre a mensuração do resultado econômico em entidades públicas, a partir 

da base conceitual do modelo de sistema de informação de gestão econômica, 

Slomski (1996, p.85) justifica: Para que o gestor eleito, ao final do seu mandato ou a 

qualquer tempo, preste seu “accountability” de outra forma, que não essa mostrada 

apenas pelas realizações de obras visíveis a olho nu, e, sim, venha à sociedade 

demonstrando concretamente aquilo que fez em benefício da coletividade de forma 

objetiva, baseado em demonstrativos capazes de comprovar se ele foi um bom ou 

um mau gestor do patrimônio, naquele período. 

 

         Em outra obra, Slomski (2001, p. 304) aponta alguns pressupostos importantes 

para que se possa mensurar o resultado econômico em entidades públicas: 

 

a) se não existisse o serviço, num país capitalista, o cidadão buscaria o menor preço 

de mercado a vista, para contratação de serviços; 
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b) a entidade pública tem como missão a prestação de serviços para o 

desenvolvimento e bem-estar social da coletividade; 

c) o cidadão compõe o corpo contribuinte das fontes de recursos, para a 

manutenção da entidade pública. 

 

Continuando o autor enfatiza que o resultado econômico deverá expressar um 

valor desejado pelo próprio gestor, como forma de accountability. É provável que os 

gestores municipais, e não só estes, mas, qualquer gestor público ou privado, tem a 

“última palavra” quanto ao alcance, características e elementos a serem mensurados 

e comunicados, dentre outros aspectos importantes para a efetiva implantação do 

modelo gerencial. Obviamente, um processo de correlação de forças entre a 

perspectiva gerencial dos gestores (políticos) e a capacidade dos cidadãos em fazer 

prevalecer a sua visão da avaliação da performance condicionará o alcance e a 

profundidade do sistema de informação gerencial.Um modelo de gestão deve 

atender aos seguintes requisitos: evidenciar os resultados econômicos, incorporar 

explicação do desempenho do administrador público municipal orientar sobre as 

várias percepções a respeito dos aspectos da informação gerencial, auxiliando no 

processo decisório e mostrando as ameaças e oportunidades sentidas.  

 

Um ambiente gerencial é proposto no Modelo GECON. Vidigal Jr. et al. (1995, 

p.88) fazem a seguinte análise a respeito desse ambiente: 

 

a) O sistema de gestão econômica deve estar embasado no modelo operacional e 

gerencial em uso, o qual deve considerar os anseios dos gestores e da alta 

administração; 

b) A gestão econômica deve visar ao desenvolvimento de um sistema que mensure 

as informações necessárias ao planejamento e controle das operações da 

empresa para a tomada de decisões e que possa estimular os gestores na busca 

de melhores resultados; 

c) Aspectos conceituais e premissas básicas devem ser previamente definidos para 

o desenvolvimento do sistema de Gestão Econômica e para embasar a 

elaboração do modelo de mensuração econômica das atividades e, por 

conseguinte, subsidiar o processo de tomada de decisões; 



 28 

d) O modelo de informações deve conter uma visão do contexto geral e funções 

necessárias para o atendimento dos requisitos deste; 

e) Faz-se necessário definir o papel e atribuições dos departamentos e áreas 

responsáveis pelos ventos/transações econômicas que compõem a empresa; 

f) O uso de uma moeda constante é condição fundamental para a utilidade e 

qualidade de informação. 

 

A viabilidade conceitual da mensuração do resultado econômico, em um 

contexto de avaliação do desempenho, e, em conseqüência, a estruturação de um 

novo ambiente contábil-gerencial, a partir do modelo conceitual GECON, parte de 

premissas concebidas com base no método observacional, derivado da experiência 

profissional resultante do desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais 

em várias entidades públicas e privadas. 

 

5.3. O ORÇAMENTO PÚBLICO. 

 

Segundo Baleeiro (1984, p.25), o Orçamento Público é um instrumento da 

administração pública, o qual concede aos agentes públicos autorização para 

executarem receitas e despesas. Tem como objetivo alocar os recursos financeiros 

às prioridades de gastos visando à satisfação das necessidades coletivas 

(despesas) por meio de receitas que são obtidas dos cidadãos de forma a financiar 

as despesas públicas.  Caracteriza-se pela programação das atividades 

governamentais para um determinado período de tempo, atualmente um exercício 

financeiro. 

Ainda nesse sentido, o autor acrescenta que o orçamento representa o ato 

pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo a realizar despesas 

destinadas ao funcionamento dos serviços públicos. 

De acordo com Filellini (2000, p. 164), “O orçamento-programa representa um 

sistema de planejamento, obrigatório para a União, Estados e Municípios brasileiros, 

que representa a tentativa de introduzir um instrumento consistente de análise para 
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todos os níveis de dispêndios. A característica básica do orçamento-programa é seu 

enfoque no produto de uma agência. Para tanto, criou-se a figura do programa, que 

pode ser definido como a combinação de atividades que produzem resultados”. 

Em Filellini ( 2000,p.166), é mencionado que o orçamento anual brasileiro é 

elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Congresso Nacional. Após a sua 

aprovação, encontra-se apto a ser executado e controlado pela Contabilidade 

Governamental, que concentra esforços na criação de mecanismos contábeis que 

viabilizem o acompanhamento e a evidenciação de sua execução, apresentando-se 

com características peculiares e especiais. 

 

5.4. CONTABILIDADE PÚBLICA. 

 

Para Mota (2003, p. 222), “A contabilidade pública é o ramo da ciência 

contábil que aplica na administração pública as técnicas de registro dos atos e fatos 

administrativos, apurando resultados e elaborando relatórios periódicos, levando em 

conta as normas de Direito Financeiro (Lei 4320/64), os princípios gerais de finanças 

públicas e os princípios de contabilidade.” 

Para Angélico (1995, p. 107), “A Contabilidade Pública, aplicando normas de 

escrituração contábil, registra a previsão das receitas, a fixação das despesas e as 

alterações introduzidas no orçamento. Examina as operações de crédito, exerce 

controle interno, acompanhando passo a passo a execução orçamentária, a fim de 

que ela se processe em conformidade com as normas gerais do Direito Financeiro. 

Compara a previsão e a execução orçamentária mostrando as diferenças. Mostra a 

situação financeira do Tesouro. Aponta em seus relatórios finais, o resultado da 

execução orçamentária e seus reflexos econômico-financeiros. Mostra as variações 

patrimoniais resultantes ou não da execução orçamentária. Evidencia as obrigações, 

os direitos e os bens da entidade.” 

Segundo Mota (2003, p.121) fazendo uma retrospectiva observamos que em 

1922, com a edição do Decreto n.º 4.530, aprovou-se o Código de Contabilidade 
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Pública, o qual revolucionou a área pública, pois promoveu a reorganização do 

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público do País. Previu esse mesmo decreto 

a Diretoria de Contabilidade, à qual competia orientar e fiscalizar todos os serviços 

das repartições públicas federais.  Em sua continuação, o autor salienta que o 

Decreto-Lei n.º 2.416, de 1940, aprovou as normas adotadas na II Conferência dos 

Técnicos em Contabilidade Pública. O assunto tratado por esta conferência foi a 

harmonização de padrões a serem observados pelos governos estaduais e 

municipais referentes aos serviços de contabilidade e aos procedimentos e 

classificação orçamentárias da receita e da despesa. Com esse Decreto adotou-se o 

que foi denominado de regime misto na contabilidade, ou seja, as despesas 

empenhadas e as rendas arrecadadas no ano financeiro devem ser computadas 

como pertencentes ao exercício, sistemática que ainda hoje vigora. Além disso, os 

aspectos contábeis e a classificação orçamentária previstos nesse Decreto serviram 

de base para a edição da Lei n.º 4320/64, a qual estatui normas gerais de direito 

financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em consonância com o disposto 

atualmente no art. 5.º, XV, b, da Constituição da República.  

A referida lei, em vigor até hoje, ainda segundo Mota (2003, p.123), é 

considerada a base da Contabilidade Pública brasileira, pois reafirma conceitos de 

exercício financeiro, regime orçamentário para a receita e despesa, determina as 

demonstrações e suas estruturas que devem ser apresentadas pelas entidades da 

administração pública. Em seus artigos 83 e 85 é estabelecido o campo de atuação 

da contabilidade pública: “Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda 

pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, 

efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confinados. 

[...] Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o 

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 

patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos 

balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros”. 

Para Angélico (1995, p. 109), O controle da execução do orçamento, pela 

Contabilidade, começa no registro da previsão de receita após a publicação da Lei 
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Orçamentária Anual (LOA). A partir desse ponto todos os fatos vinculados à 

execução do orçamento são controlados. Eis os artigos da lei 4320/64 que tratam 

disso: “Art. 90. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos 

créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à 

conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis. Art. 91. O registro contábil da 

receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de 

Orçamento e dos créditos adicionais.” E, continuando, o autor referencia que a 

Contabilidade Pública se utiliza de quatro grandes sistemas que têm por objetivo, 

dentre outros, o de permitir a elaboração das Demonstrações e evidenciação das 

informações exigidos pela Lei 4.320/64, bem como o acompanhamento do 

orçamento e o cálculo do superávit financeiro. Os sistemas são: Sistema 

Orçamentário; Sistema Financeiro; Sistema Patrimonial; Sistema de Compensação. 

Sistema Orçamentário – SO - permite o registro e o acompanhamento do 

orçamento consignado na Lei Orçamentária Anual. Assim, o sistema orçamentário é 

um sistema que permite controlar os atos de natureza orçamentária, bem como os 

fatos deles decorrentes;  

Sistema Financeiro - SF – indica as contas contábeis que pertencem às 

classes do Ativo, Passivo, Resultado Aumentativo e Diminutivo, bem como Receitas 

e Despesas, com destaque para esta duas últimas, uma vez que as contas que 

compõem essas classes pertencem exclusivamente a este sistema, e que de forma 

mediata ou imediata venham a impactar os recursos disponíveis; 

Sistema Patrimonial - SP – indica as contas contábeis pertencentes às 

classes do Ativo onde estão demonstradas as aplicações dos recursos, e Passivo 

onde estão evidenciadas as origens dos recursos aplicados no Ativo, bem como do 

Resultado Aumentativo e Diminutivo, e que não interferem diretamente na 

composição das disponibilidades de numerário e obrigações pendentes ou em 

circulação; 

Sistema de Compensação – SC - indica as contas contábeis que pertencem 

ao grupo do Ativo e Passivo Compensado com função precípua de controle.  Ainda 

que algumas pertençam ao subgrupo da Execução Orçamentária da Receita e da 

Despesa, sua interferência ocorre no acompanhamento detalhado dessas 
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execuções, bem como no acompanhamento da Programação Financeira e de outras 

que integrem o subgrupo das Compensações Ativas e Passivas. 

 

5.5. EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL. 

 

Para Hendriksen e Breda (1999, p. 511) um dos objetivos da Contabilidade é 

o de fornecer informações úteis à tomada de decisão. A evidenciação está vinculada 

a esse objetivo, que significa de forma simplificada mostrar aos usuários um 

conjunto de informações que são necessárias no processo decisório, permitindo que 

entre as alternativas que lhe são apresentadas eles possam escolher a melhor. 

Consideram ainda que para se ter uma evidenciação apropriada, é preciso 

responder três perguntas fundamentais: “A quem deve ser divulgada a informação? 

Qual é a finalidade da informação? Quanta informação deve ser divulgada?” A 

subjetividade que envolve a quantidade de informação fornecida vincula-se 

basicamente à diversidade de necessidades dos seus usuários.  

Segundo Iudícibus (2000, p. 121) a evidenciação deve “apresentar informação 

qualitativa e quantitativa de maneira ordenada, deixando o menos possível para ficar 

de fora dos demonstrativos formais, a fim de propiciar uma base adequada de 

informação para o usuário”.   

Para Angélico (1995, p. 42) a contabilidade governamental utiliza-se 

basicamente de dois instrumentos para evidenciar a aplicação do dinheiro público: 

os denominados Balanços previstos no artigo 101 da Lei 4320/64 e os relatórios 

previstos na Lei Complementar 101/2000, a chamada LRF – Lei de 

Responsabilidade Fiscal; ambos com o objetivo de evidenciar a situação econômica, 

financeira e patrimonial das entidades públicas. E que a Lei nº 4320/64, em seu art. 

101, define que os resultados gerais do exercício serão demonstrados em quatro 

tipos de balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Demonstrações das 

Variações Patrimoniais. 
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Dos quatro Balanços mencionados na referida Lei, somente o Balanço 

Patrimonial apresenta a situação estática do patrimônio, representando a situação 

dos bens, direitos e obrigações, num determinando momento. Os demais Balanços, 

isto é, o Orçamentário, Financeiro e as Variações Patrimoniais, apresentam fluxos 

orçamentários e financeiros. 

a) Balanço Orçamentário 

O art. 102 da mesma Lei determinou que o Balanço Orçamentário 

demonstrará as receitas e despesas previstas, em confronto com as realizadas de 

forma a acompanhar o quanto foi previsto de receita comparando com a sua 

realização, o mesmo ocorrendo em relação à despesa, que, neste caso devemos ter 

em mente que a mesma não é prevista, mas sim fixada, onde iremos comparar  

valor da sua realização em relação ao que foi fixado.  

A análise do Balanço Orçamentário também é realizada através da 

comparação entre os valores constantes das colunas de Receita Prevista, Despesa 

Fixada e suas respectivas execuções. Será caracterizado Superávit, se a diferença 

entre os valores executados da Receita e Despesa for positiva. Ou haverá Déficit, se 

a diferença for negativa. Constituirá “excesso de arrecadação”, se o valor da Receita 

realizada superar o valor da receita prevista.  

b) Balanço Financeiro 

O art.103 da mesma Lei determinou que o Balanço Financeiro demonstrará 

as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os 

pagamentos de natureza extra- orçamentária, conjugando os valores em espécie, 

decorrentes do exercício anterior e os que serão transferidos para o exercício 

seguinte. 

O Balanço Financeiro demonstrará todas as entradas (ingressos) e saídas 

(dispêndios) de recursos, conjugando-se essas entradas com o saldo disponível, 

oriundo do exercício anterior e as saídas com o saldo disponível que passará para o 

exercício seguinte.  
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Dessa forma, por meio desse Balanço, será possível obter o resultado 

financeiro do exercício, onde em sendo as receitas maiores que as despesas 

teremos um resultado financeiro positivo, ocorrendo o inverso, isto é, receitas 

menores que as despesas, teremos um resultado financeiro negativo e, havendo 

receitas iguais às despesas, teremos um resultado nulo. 

c) Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial demonstrará a situação estática dos bens, direitos e 

obrigações indicando o valor do Patrimônio Líquido num determinado período. Na 

contabilidade pública, esse Balanço demonstrará os elementos patrimoniais, 

separando os financeiros dos não financeiros, daí porque, cada conta contábil do 

Plano de Contas do Governo, em nível de escrituração deve ser identificada com o 

sistema a qual está vinculada - Orçamentário, Financeiro, Patrimonial ou de 

Compensação.   

Através desse Balanço, pode ser identificado se houve ou não Superávit 

Financeiro, o qual servirá de fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.  

Sendo: 

� Ativo Financeiro são demonstrados os créditos e os valores realizáveis 

independentes de autorização orçamentária.  

� Passivo Financeiro são demonstrados os valores exigíveis a curto 

prazo, cujo pagamento independa de autorização orçamentária.  

� Ativo Não Financeiro é formado pelo Circulante (exceto os que 

competem o Ativo Financeiro), Realizável a Longo Prazo e Ativo 

Permanente, onde estão demonstrados os valores dos bens 

imobilizados, os investimentos permanentes e o diferido, isto é, 

compreendem os bens e direitos, cuja mobilização dependa de 

autorização legislativa. 

� Passivo Não Financeiro representa os saldos das Obrigações a curto e 

longo prazos, valores pendentes que não provocaram diretamente 

efeitos financeiros durante o exercício. 
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� Ativo Real é representado pela soma das parcelas que constituem o 

Ativo Financeiro e Não Financeiro.  

� Passivo Real é constituído pela soma do passivo financeiro com o 

passivo não financeiro. 

�  Ativo Compensado apresenta os valores dos direitos registrados que, 

direta ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.  

� Passivo Compensado representa a simples contrapartida do Ativo 

Compensado. 

Se o Ativo Real for maior que o Passivo Real resulta em Ativo Real Líquido, 

ou Patrimônio Líquido Positivo, Se o Passivo Real for maior que o Ativo Real tem-se 

um Passivo Real Descoberto, ou Patrimônio Líquido Negativo. 

d)  Demonstração das Variações Patrimoniais 

A Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo mostrar todas 

as variações positivas e negativas ocorridas no patrimônio, num determinado 

período, e indicar o Resultado Patrimonial do Exercício. 

Segundo ainda o mesmo autor, este demonstrativo evidenciará as alterações 

verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, 

e indicará o Resultado Patrimonial do exercício, conforme o art. 104 da Lei 4320/64. 

As Receitas e as Despesas resultantes da execução orçamentária são 

representadas pelos ingressos e dispêndios realizadas durante o exercício. As 

Interferências Ativas e Passivas apresentam valores oriundos da movimentação 

financeira decorrente da execução orçamentária (cotas, repasses e sub-repasses 

recebidos e concedidos). As Mutações Ativas e Passivas representam os fatos 

permutativos oriundos da execução orçamentária da despesa e da receita, 

demonstram as aquisições de bens e direitos, alienação de bens, operações de 

crédito. As Variações Ativas e Passivas independentes da execução orçamentária 

são originadas por fatos supervenientes ativos e passivos ou de insubsistência 

passivas e ativas. 

Desta forma, o autor ratifica que o saldo Patrimonial é apurado procedendo-se 

ao somatório das variações ativas e, destas, diminuindo-se o somatório das 
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variações passivas. A diferença existente será o resultado patrimonial do exercício. 

O Resultado negativo das operações será classificado como déficit patrimonial, ou 

resultado econômico negativo, sendo registrado na coluna de variações ativas. O 

resultado positivo das operações será considerado superávit patrimonial, ou 

resultado econômico positivo, sendo registrado na coluna das variações passivas. 

Independentemente do resultado apurado (superávit ou déficit), ele deve ser levado 

para o Balanço Patrimonial, compondo o resultado do exercício. 

 

5.6. CONTABILIDADE: UM DOS INSTRUMENTOS DO CONTROLE . 

   

      A legislação atualmente em vigor, seja na área Federal, Estadual, Municipal 

ou no Distrito Federal, tem na Lei nº. 4.320/64 os seus fundamentos básicos em 

Contabilidade, em especial, no Título IX, Capítulos I a IV. Entretanto, a Constituição 

Federal de 1988, o Decreto-lei nº. 200/67, a LRF, as   Portarias  STN nºs. 516 e 

517,  de 14  de outubro de 2002, entre outros, dispõem também sobre normas de 

organização das entidades governamentais no sentido de disponibilizar  informações 

objetivando subsidiar as decisões dos gestores nas áreas social, econômica e 

financeira, atendendo às premissas básicas do controle contábil. 

     De acordo com Reis (2000: 7-8),: 

“determina a legislação em vigor que a Contabilidade seja organizada a fim 
de permitir: evidenciar perante a Fazenda Pública a situação de todos 
quanto, de qualquer modo, arrecadam receitas, efetivem despesas, 
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados; a tomada de 
contas dos agentes responsáveis por bens e dinheiro públicos 
acompanhamento da execução orçamentária; o conhecimento da 
composição patrimonial; a determinação dos custos dos serviços industriais; 
o levantamento dos balanços gerais; a análise e a interpretação dos 
resultados econômicos e financeiros; o controle dos direitos e obrigações 
oriundos de ajustes ou contratos em que a Administração Pública for parte; 
evidenciar o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa 
empenhada e a despesa realizada e as dotações disponíveis; o controle de 
todos os fatos de natureza financeira ou não, independentes da execução 
orçamentária.”  

      A Contabilidade Aplicada à Administração Pública tem como base a Lei 

4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
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Federal. Registra a previsão da receita e a fixação da despesa, estabelecida no 

Orçamento Público, aprovado para o exercício, escritura a execução orçamentária 

da receita e da despesa, faz a comparação entre a previsão e a realização das 

receitas e despesas, controla as operações de crédito, a dívida ativa, os valores, os 

créditos e obrigações, revela as variações patrimoniais e mostra o valor do 

patrimônio. 

      A Contabilidade Pública está interessada também em todos os atos 

praticados pelo administrador, sejam de natureza orçamentária (Previsão da 

Receita, Fixação da Despesa, Empenho, Descentralização de Créditos, etc.; ou 

sejam meramente administrativos (Contratos, Convênios, Acordos, Ajustes, Avais, 

Fianças, Valores sob responsabilidade, Comodatos de Bens, etc.;) representativos 

de valores potenciais que poderão afetar o Patrimônio no futuro. A Contabilidade 

Pública não está interessada somente no Patrimônio e suas variações, mas também, 

no Orçamento e sua execução. 

      Deduz-se, através da Lei 4.320/64, que a Contabilidade Pública está 

interessada não apenas em registrar os fatos contábeis, mas registrar, também, os 

atos contábeis praticados pelo administrador que poderão alterar qualitativa e 

quantitativamente o  patrimônio. 

      O objetivo da contabilidade aplicada à Administração Pública é o de fornecer 

à administração informações atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de 

decisões, aos órgãos de controle interno e externo para o cumprimento da legislação 

e às instituições governamentais e particulares, informações estatísticas e outras de 

interesse dessas instituições.  

      Pode-se observar, pelo já enfocado anteriormente, a evolução da 

Contabilidade Pública, de 1922, com Código de Contabilidade da União, para o 

disciplinamento da Lei nº. 4.320/64. Não se pode também deixar de citar as 

transformações substanciais ocorridas na administração pública brasileira, em 

especial, a partir da década de 90. 

      Consoante o artigo 165, parágrafo 9º, inciso II, da Carta Magna Nacional de 

1988, caberá à Lei Complementar (LC) “estabelecer normas de gestão financeira e 
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patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição 

e funcionamento de fundos”. Entretanto, como referida LC não foi ainda promulgada, 

vêm prevalecendo as regras da Lei 4.320/64, que inclusive conflitam não apenas 

com a Constituição Federal mas também com LTF. 

      Portanto, face à ausência de aprovação da LC, em referência, e em razão de 

não ser possível prever até quando o Congresso Nacional concluirá os seus 

trabalhos em relação ao Projeto já existente, não vem a sociedade brasileira 

podendo disponibilizar os resultados na aplicação dos recursos pelos gestores 

através de Informações e Demonstrações Contábeis úteis e de qualidade. 

Atente-se para a observação de Silva (1999:48): 

“A atualidade tem revelado que o cidadão não está preocupado com a 
formalidade jurídica, a soma exata das faturas ou a classificação correta das 
despesas, segundo a lei orçamentária. O que ele espera é uma correta 
evidenciação dos fatos econômicos e financeiros, de modo que seja possível 
avaliar a execução dos projetos e atividades e o grau de cumprimento das 
metas estabelecidas, pois só assim estará controlando o desempenho da 
administração”. 

      Observe-se que as informações e demonstrações contábeis elaboradas pelos 

órgãos da administração pública brasileira com base na Lei 4.320/64 representam a 

situação financeira e patrimonial daqueles entes públicos. Entretanto, se aquela 

legislação não atende mais, na atualidade, aos objetivos a que se propunha quando 

foi promulgada, urge que o legislador solucione o impasse com a atualização 

daquela lei.  

      A propósito da Lei 4.320/64, existe tramitando no Congresso Nacional desde 

1996, o Projeto de Lei Complementar nº. 136, que foi amplamente discutido na 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que o aprovou. Este PLC objetiva 

reformular a atual Lei 4/320/64 sobre  as normas gerais de direito financeiro, 

portanto, atualizar e adequar os  procedimentos ali contidos à Constituição de 1988, 

artigo 165. 

      Aquele PLC/96 traz alterações significativas e abrangentes quanto aos 

aspectos contábeis. O substitutivo visa conceber a contabilidade como instrumento 

de controle de custos e fonte de informações para tomadas de decisões. 
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      Para Viveiros (1998:42), “a Contabilidade deverá informar sobre os resultados 

obtidos pelas unidades orçamentárias, o custo de suas atividades e os resultados 

físicos e financeiros obtidos em cada setor ou área de ação governamental e o 

resultado da gestão da entidade sobre o patrimônio público sob sua 

responsabilidade”. 

      Tomando por base o PLC 135/96 pode-se resumir os destaques sobre 

aspectos contábeis em relação à Lei 4.320/64: 

• Art. 126 – a Contabilidade governamental será feita de acordo com os 

princípios fundamentais de contabilidade vigentes no Brasil:  

• Art. 136, parágrafo 1º - a escrituração utilizará os Livros Diário e Razão;  

• Art. 138 –  nova classificação aos grupos de contas de registro e evidenciação 

do patrimônio incorporando o modelo utilizado pela  contabilidade comercial.;  

• Arts. 139 e 145 – nas publicações das demonstrações contábeis deverão 

constar os valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior;  

• Art. 149 – a contabilização de depreciação, amortização ou exaustão.  

     

 Para estudiosos e pesquisadores, o regime contábil das instituições 

governamentais brasileiras é misto, segundo o artigo 35, da Lei nº. 4.320/67 bem 

como o artigo 50 da Lei Complementar 101/00 (LRF), ou seja, regime de caixa para 

as receitas e regime de competência para as despesas. A LRF ratificou tal regime. 

      Entretanto, conforme observa Pires (2002, p. 228): “Os contadores públicos 

não podem esquecer que têm de respeitar os princípios consagrados pela 

contabilidade, sendo um desses princípios o de competência que estabelece que as 

receitas e as despesas deverão ser consideradas em função do seu fato gerador e 

não em função do recebimento da receita ou do pagamento da despesa”. 
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5.7 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MEDIDAS INTRODUZIDAS PELA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL E SEUS EFEITOS PARA MELHORI A DA GESTÃO 
PÚBLICA. 
 
 
 

Para Cristiano (2002) a Lei de Responsabilidade Fiscal constitui um 

instrumento que obriga os gestores a agir com bom senso, adotando práticas de 

administração que podem ser definidas como elementares, tais como: assumir a 

responsabilidade pela arrecadação dos impostos de todos os contribuintes; balizar o 

gasto com a arrecadação, introduzindo limites para gastos com pessoal; assumir 

compromissos conforme a capacidade de pagamentos; utilizar os recursos de 

financiamentos ou vendas de ativos em investimentos ou em diminuição de 

passivos; elaborar orçamentos públicos de acordo com os interesses da sociedade; 

traçar ações de acordo com metas prefixadas; e adotar uma gestão transparente, 

com prestação de contas à comunidade. Principalmente por limitar o acesso a 

recursos, dificultando a criação de novos tributos ou o aumento das alíquotas dos já 

existentes e a obtenção de empréstimos por emissão de títulos ou assinatura de 

contratos e, ainda, por não permitir que gastos de um governo sejam empurrados 

para serem pagos por seu sucessor, essa Lei pretende inaugurar um novo tempo na 

gestão pública. Como medidas que garantem a efetiva implementação das 

mudanças exigidas pela LRF, estão previstas penalidades aos gestores que não se 

adequarem às normas. Mas, de outro lado, estão previstas formas de premiação 

para aqueles que conseguirem melhorar o desempenho de sua administração. 

Como não poderia deixar de ser, ainda segundo o mesmo autor, rapidamente a Lei 

de Responsabilidade Fiscal tornou-se o grande tema das discussões nacionais, 

acenando com drásticas mudanças na cultura (perversa) reinante, tanto do lado do 

gestor público quanto do lado da sociedade.  

 

Para Bezerra (2001) do lado do gestor público, o gasto desenfreado com 

administração relativo aos aumentos salariais, investimentos em projetos duvidosos, 

e não raro inconclusos, entre outros, deverá dar lugar à administração visando 

identificar as ineficiências, contribuindo para sua melhoria contínua, objetivando que 

o uso dos recursos, agora escassos, seja maximizado na aplicação em produtos e 

serviços úteis à sociedade. Do lado da sociedade, a descrença deverá dar lugar a 

uma maior participação no sentido de perceber a importância das mudanças, 
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prestigiando o administrador que agir dentro das novas regras e entender que o 

novo comportamento representa a busca da garantia por um futuro melhor. 

 

 Segundo Figueiredo (2001) percebe-se que a intenção da Lei de 

Responsabilidade Fiscal é introduzir nas organizações públicas as práticas 

gerenciais que a escassez de recursos obrigou que as organizações privadas 

adotassem na luta entre a sobrevivência e o desaparecimento. Tais práticas 

gerenciais focalizam o controle dos gastos, não somente daqueles relacionados à 

produção de bens e serviços, mas também daqueles relacionados às demais 

atividades desenvolvidas pela entidade. Dessa forma, a partir deste ponto, pode-se 

traçar um paralelo entre as organizações públicas e as organizações privadas. 

Poder-se-ia dizer que ambas, dada a grande disponibilidade de recursos, atuavam, 

até há pouco tempo, de forma despreocupada frente às ineficiências: as 

organizações públicas, pelo fácil acesso às fontes de recursos e/ou pela simples 

prática de “empurrar” as obrigações para os sucessores; e as organizações 

privadas, por deterem um mercado cativo que as obrigava a trabalhar praticamente 

em sua capacidade máxima, tal a demanda pelos seus produtos, o que lhes permitia 

impor seus preços e adotar como equação básica dos resultados a fórmula: Preço = 

Custo + Lucro. 

 

Para Cristiano (2002, p.41) “agora o cenário é outro e ambas estão 

enfrentando escassez de recursos: as organizações públicas, devido ao acesso às 

fontes limitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e as organizações privadas, que 

viram seus ganhos diminuírem em função do aumento da concorrência. Este 

aumento da concorrência obriga as organizações privadas a apresentar produtos de 

qualidade a preços baixos e a inovar no desenvolvimento e na diversificação dos 

produtos. Tais medidas, aliadas à necessidade de investimentos em tecnologia, 

provocam a alteração na composição dos custos, com o drástico aumento dos 

custos fixos e a também drástica diminuição dos custos com mão-de-obra direta”. 

Ainda conforme o autor a concorrência proporcionou o aumento de opções de 

compra para o consumidor, introduzindo um cenário de competitividade uma 

indústria, provocando a inversão da equação anterior para: Preço Custo =Lucro. 

Dessa forma, para que a organização seja competitiva, cumpra com sua finalidade 

de maximizar os investimentos dos acionistas e, principalmente, para que sobreviva, 



 42 

torna-se necessária a introdução de uma filosofia de guerra contra o desperdício, 

com foco no melhoramento contínuo e a efetiva implantação do sistema de 

gerenciamento dos custos e não somente a compilação deles, como era a prática 

anterior. Isto significa que a preocupação atual transcende o controle dos gastos de 

produção, atingindo, também, o gerenciamento dos gastos de todas as demais 

atividades da organização (financeiras, administrativas, de apoio).  

 

Figueiredo (2001) relata que, lado das organizações públicas, a escassez de 

recursos, provocada pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

obriga seus administradores a rever suas práticas, centrando suas atenções no 

gerenciamento dos gastos, aplicando os recursos públicos com racionalidade, 

eliminando as ineficiências como forma de garantir a maximização dos recursos na 

produção de bens e serviços em maior quantidade e com melhor qualidade para a 

população, sem precisar recorrer às fontes alternativas de recursos. Outra 

semelhança entre as organizações públicas e privadas está relacionada à formação 

dos custos: ambas possuem elevados custos indiretos: as organizações privadas, 

pelos fatos já mencionados e as organizações públicas, por serem essencialmente 

prestadoras de serviços, para as quais, segundo Kaplan e Cooper (1998, p. 251), 

“praticamente todos os seus custos são indiretos e aparentemente a diferença reside 

no fato de que, enquanto na organização privada o gerenciamento dos custos é 

questão de sobrevivência, na organiza gerenciamento é medida imposta pelo Artigo 

50, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige um sistema de custos não 

apenas para apurar o custo dos produtos e serviços, mas, principalmente, 

objetivando avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial”. 

 

 Para Figueiredo (2001), esta providência, referindo-se à implantação e a 

manutenção de um sistema de custos, é a mais importante de todas as contribuições 

dessa Lei. Percebe-se que a referida Lei, ao exigir a implantação de um sistema de 

custos destinado à avaliação da gestão, procura introduzir na administração pública 

os conceitos de contabilidade gerencial que as mudanças no ambiente econômico 

têm obrigado as organizações privadas a adotar no sentido de melhorar a qualidade 

dos produtos. Até então, raras foram as situações nas quais os administradores 

públicos trataram da questão das despesas e, quando o fizeram, somente era 

atacada a questão do funcionalismo, impondo uma “caça aos marajás” e provocando 



 43 

demissões em massa. A questão envolvendo as despesas raramente era tratada 

pelo lado estratégico, com a instituição de programas de redução de custos e 

desperdícios objetivando a redução dos déficits e possibilitando, inclusive, a geração 

de recursos adicionais que poderiam ser aplicados em outras áreas ou realocados 

segundo prioridades estabelecidas. 

 

5.8. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. 

 
Para Ribeiro (1995, p. 14) a iniciativa privada a Análise de Balanços pode ser 

conceituada como “a arte por meio da qual são analisadas e interpretadas as 

principais demonstrações financeiras de uma entidade visando fornecer informações 

acerca do estado do seu Patrimônio”.  O autor classifica a Análise de Balanços 

como: “A análise de Balanços pode ser interna ou externa. A análise interna é 

aquela efetuada dentro da entidade. Para realizá-la, o analista obtém todas as 

informações que julgar necessárias, tendo acesso, inclusive, aos controles internos. 

Por isso, a análise interna é considerada a mais completa. Na análise externa, o 

analista tem em mãos somente as demonstrações publicadas pela entidade, além de 

alguns esclarecimentos adicionais, constantes dos relatórios ou das notas 

explicativas que acompanham as demonstrações”.  

Para Matarazzo (2003, p. 15), autor que também pertence à literatura da 

iniciativa privada, refere-se à Análise de Balanços como: “As demonstrações 

financeiras fornecem uma série de dados sobre a empresa. A Análise de Balanços 

transforma esses dados em informações e será tanto mais eficientes quanto 

melhores informações produzir”. 

O mesmo autor ressalta a diferença entre dados e informações. Enquanto 

dados são números isolados que não provocam reação ao leitor, informações 

representam uma comunicação que produz reação ou decisão.  

Para Assaf (1998, p. 47) a análise dos balanços deve ser desenvolvida com 

base nas demonstrações formalmente elaboradas. O autor assim se refere ao 

assunto: “A análise de balanços visa relatar, com base nas informações contábeis 

fornecidas pelas empresas, a posição econômica-financeira atual, as causas que 
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determinaram a evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras palavras 

pela análise de balanços extraem-se informações sobre a posição passada, 

presente e futura (projetada) de uma empresa.” 

Já na esfera pública, segundo Kohama (2000, p. 136) a análise e a 

interpretação dos balanços estão previstas na legislação: “Os serviços de 

contabilidade serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da 

execução orçamentária, o conhecimentos da composição patrimonial, a 

determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços 

gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros (art. 85 

da Lei 4320/64)”. Cabe destacar que as análises de balanços podem ser efetivadas 

de forma horizontal ou vertical com o objetivo de avaliar os demonstrativos contábeis 

pela evolução de seus valores ao longo do tempo (análise horizontal), e pela 

participação relativa de cada valor em relação a um total (análise vertical). 

Um outro ponto que deve ser observado, Kohama (2000, p. 139), diz respeito 

à diferença entre análise e interpretação.  Pois, segundo o autor, analisar é proceder 

a uma investigação dos fatos com base nos dados que são apresentados no 

conjunto dos denominados balanços públicos e interpretar corresponde à tradução 

dos resultados apresentados, explicando e comentando os dados que foram objeto 

da análise.  

A portaria 105/2004 do TCU - Tribunal de Contas da União define alguns 

índices, para conferências ou verificações, a serem observados quando da tomada 

de contas, que, para Kohama (2000, p.140), trata-se de uma análise e não uma 

interpretação. Para autores da iniciativa privada esses índices referem-se a uma 

conferência ou verificação de dados e não uma análise propriamente dita. 

Kohama (2000, p. 141) lembra que o trabalho de análise e interpretação de 

balanços públicos deve ser diferente daquele praticado nos demonstrativos das 

entidades privadas, pois nessas há a preocupação com questões de rentabilidade, 

resultados, liquidez, imobilização entre outros. Entende-se que nas entidades 

públicas a preocupação deve ser com informações quanto à aplicabilidade dos 

recursos colocados à disposição do Estado na busca do bem comum. Menciona 

ainda o autor que a análise de balanços pode até auxiliar na aferição quanto ao 
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princípio constitucional da eficiência, qual seja: “A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998)”. 

Dessa forma a interpretação de balanços, enquanto ferramenta para municiar 

os administradores para a gestão dos recursos, juntamente com outras ferramentas, 

como a Contabilidade de Custos, por exemplo, deve ser implementada para que o 

Princípio da Eficiência seja atingido. “Por eficiência se entende o fazer bem 

determinada coisa” (CRUZ, 2003, p. 367).   
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6. CUSTOS. 

Segundo Martins (2001, p. 19-21) as expressões contabilidade financeira, 

contabilidade de custos e contabilidade gerencial, bem como suas origens, 

comumente são confundidas.  Esclarece o autor, que até a Revolução Industrial 

praticamente só existia a Contabilidade Financeira. Contudo, acrescenta Martins 

(2001, p. 22) que devido “ao crescimento das empresas, como o conseqüente 

aumento da distância entre administrador e ativos e pessoas administradas, passou 

a Contabilidade de Custos a ser encarada como uma eficiente forma de auxílio no 

desempenho dessa nova missão, a gerencial.” Ademais, a Contabilidade de Custos 

tem como finalidade segunda, mas nem por isso menos importante, as tarefas de 

controle e decisão (Martins, 2001, p. 23), que por sua vez serão justificadas no 

decorrer do presente trabalho. 

 

6.1. SISTEMAS DE INFORMÇÕES CONTÁBEIS. 

 

Para Jiambalvo (2002, p.31) no ambiente competitivo de hoje as empresas 

tem na contínua expansão da tecnologia da informação um aliado na busca de 

diferenciais competitivos na obtenção de dados que subsidiem as tomadas de 

decisão.  Evidentemente, este diferencial somente é alcançado por aquelas 

empresas que têm focada sua visão na importância que há em se aproveitar 

oportunidades e identificar fatos que ameacem sua sobrevivência, com ações 

fundamentadas em dados coletados através de um sistema adequado de 

informação gerencial. O objetivo da contabilidade de custos, que era 

primordialmente apenas o de calcular os custos dos produtos fabricados, ou de 

serviços prestados, passou, nos dias atuais, a assumir importância na tomada de 

decisão, na medida em que deve processar dados, fornecendo informações em 

relatórios que atendam aos objetivos traçados por seus usuários. 

O presente trabalho não analisa o mérito da forma de desenvolvimento dos 

sistemas de informação, com teorias como a da prototipagem, preconizadas e 

defendidas atualmente, por não ser objetivo desta pesquisa.  Entretanto, fica aqui 
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ressaltada a importância de se buscar, em outro prisma, sempre o aprimoramento 

desse sistema nas empresas, adequando-se às realidades e necessidades de cada 

uma, de acordo com as inovações ofertadas pelo mercado tecnológico, isso também 

se aplica às instituições públicas. 

Ainda segundo Jiambalvo (2002, p.33) com vistas a não restar quaisquer 

dúvidas, registre-se que não há negativas quanto à necessidade da contabilidade 

financeira, mas uma ênfase quanto à integração dos dois sistemas.  A contabilidade 

financeira é necessária, reveste-se de exigência legal requerida pelo público externo 

da empresa, inclusive por seus acionistas, enquanto que a contabilidade gerencial, 

inclusive a de custos, é imperativa para a boa condução empresarial. “Não devemos 

superestimar as diferenças entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial 

em função dos seus respectivos usuários. Os relatórios de contabilidade financeira 

visam principalmente aos usuários externos, e os relatórios de contabilidade 

gerencial visam principalmente aos usuários internos. No entanto, os gerentes 

também fazem uso significativo dos relatórios de contabilidade financeira, e os 

usuários externos ocasionalmente requerem informações financeiras que são 

normalmente consideradas apropriadas para usuários internos. Por exemplo, os 

credores podem pedir à administração que lhes forneça projeções detalhadas de 

fluxo de caixa.” (JIAMBALVO, 2002, P.35). 

De acordo com Maher (2001, p.44) o foco da contabilidade financeira é o 

registro dos fatos do passado, enquanto que a contabilidade gerencial (frisando que 

a contabilidade de custos faz parte deste contexto) aponta para o futuro. E 

acrescenta “[...] decisões gerenciais lidam com o futuro; conseqüentemente, 

estimativas de custos futuros são mais valiosas para a tomada de decisão do que 

custos históricos e custos correntes, que são utilizados em relatórios externos”. 

 

6.2. CONCEITOS E CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS. 

 

Para Bornia (2002, p. 40), O conceito básico de custos corrente na literatura é 

o de que é um gasto relativo a um bem ou serviço, utilizado na produção de outros 
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bens ou serviços. Entretanto, acrescenta-se o conceito de custo gerencial. Na 

reflexão, acrescenta “O custo gerencial é o valor dos insumos (bens e serviços) 

utilizados pela empresa. Portanto, os custos gerenciais englobam os custos de 

fabricação e as despesas.” E que, por despesas, tem-se o entendimento de que são 

os valores relativos aos insumos gastos com o funcionamento da empresa, não 

estando envolvidos com a fabricação propriamente. 

Para Noreen (2001, p. 34) outra distinção a se destacar é relativa aos 

conceitos de perdas e de desperdício. A perda é o insumo (bem ou serviço), gasto 

de forma inadequada, fora dos padrões ou involuntariamente, enquanto que o 

desperdício é aquilo que é consumido sem agregar valor ao produto/serviço ofertado 

pela empresa. O autor apresenta a seguir diversas formas de classificação dos 

custos: classificação quanto a sua natureza; classificação quanto a sua identificação 

ao produto; classificação quanto ao volume de produção; classificação quanto à 

tomada de decisão. Os critérios de classificação se prestam à necessidade 

gerencial, ou seja, se a necessidade for gerir os recursos disponíveis, utiliza-se a 

classificação quanto a sua natureza, se for a mensuração de estoques, identifica-se 

o produto e, caso a necessidade seja a tomada de decisões, utiliza-se a 

classificação quanto ao seu comportamento em relação ao volume de produção 

(fixos e variáveis). 

a) Custos quanto a sua natureza; 

As empresas fazem a classificação dos custos segundo sua natureza para 

segregarem os custos totais em subitens relevantes, visando à tomada de decisão. 

Referidas empresas precisam conhecer não apenas o quanto se gastou para 

fabricar um determinado produto ou preparar um determinado serviço, mas também 

os custos associados neste processo. 

Após a classificação dos custos quanto a sua natureza, deve-se, ainda, a 

identificação ao produto ou ao serviço de forma direta ou indireta. 

b) Custos Quanto a sua Identificação ao Produto; 

Os custos de produção são identificados ao produto ou ao serviço de forma 

direta ou indireta, ou seja, os materiais diretos, mão-de-obra direta e os custos 
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indiretos de fabricação. Como exemplo de custos indiretos de fabricação, cita-se a 

mão-de-obra indireta, os materiais que não integram o produto acabado e outros 

custos, como depreciação das máquinas, aluguel ou seguro do edifício da unidade 

fabril. 

O somatório dos custos diretos representa os custos primários, enquanto que 

a soma da mão-de-obra direta com os custos indiretos de fabricação fornece os 

custos de conversão.  Custo de conversão deve ser entendido, então, como o custo 

de converter material direto em produto acabado.  Já o somatório de todos os custos 

de fabricação (diretos e indiretos) é o chamado custo fabril. 

c) Custos Quanto ao seu Comportamento em Relação ao Volume de 

Produção; 

Para Garrison e Noreen (2001, p. 37) quanto a este aspecto, os custos são 

classificados como fixos ou variáveis. Mencionando que: “Custo fixo é aquele cujo 

total permanece constante, independente das alterações no nível da atividade.  

Diferentemente dos custos variáveis, os custos fixos não são afetados pelas 

alterações da atividade. Custo variável é aquele cujo total varia na razão direta das 

alterações do nível de atividade, que pode ser expressa de muitas maneiras, como, 

por exemplo, unidades produzidas, unidades vendidas, quilometragem percorrida, 

[...].” E mais esses custos (fixos e variáveis) apresentam comportamento variado, 

uma vez que reagem de maneiras diferentes ante eventual alteração no nível de 

atividade numa unidade de tempo. 

Ainda consoante Garrison e Noreen (2001, p. 38), “É importante observar 

que, quando dizemos que um custo é variável, queremos dizer que o custo total 

cresce e diminui à medida que o nível da atividade cresce ou diminui”. 

Ademais, destacam-se, ainda, aqueles custos que apresentam em sua 

composição parcelas fixa e variável. São os chamados custos mistos ou semi - 

variáveis, que não foram abordados na presente pesquisa, por limitação da 

pesquisa.  Como exemplo cita-se: custo com energia elétrica, que é fixo até um 

determinado patamar de consumo, passando a variar a partir daí, uma vez que é 

afetado pelo volume de produção.  
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d) Custos Quanto à Tomada de Decisão.  

Neste trabalho, adota-se a terminologia de custos relevantes para a definição 

referente à tomada de decisão, considerando que esta é a nomenclatura utilizada 

por Garrison e Noreen (2001, p.39), corroborada por diversos outros autores 

consultados, como Leone (2000, p. 24) e Bornia (2002, p.33). 

Para Bornia (2001, p.35) como se trata de alternativas que envolvem valor, as 

decisões gerenciais consideram as diferenças que venham a ocasionar, no tocante 

aos custos e às receitas envolvidas, ou seja, aos custos e receitas diferenciais. Os 

custos diferenciais também são denominados de custos incrementais ou 

decrementais, nos casos de aumento ou diminuição entre alternativas, 

respectivamente. 

De acordo com Garrison e Noreen (2001, p. 39), “A diferença entre os custos 

de duas alternativas quaisquer é conhecida como custo diferencial. A diferença entre 

as receitas de duas alternativas quaisquer é conhecida como receita diferencial.” E 

ainda, a tomada de decisão baseia-se na análise incremental, uma vez que através 

dela o gerente analisa as informações disponíveis e escolhe a alternativa mais 

vantajosa e apropriada à empresa, naquele momento. Ressaltando que as decisões 

envolvem ações que ocasionarão resultados financeiros no futuro, tanto os custos 

quanto as receitas diferenciais são estimados; oportunidade em que se repete: a 

contabilidade gerencial tem seu foco no futuro. Os custos históricos, isto é, aqueles 

já realizados e, portanto, afundados (sunk cost), não podem ser alterados por 

nenhuma ação, portanto, não devem ser considerados nas decisões gerenciais. 

Outro fator que deve ser considerado na tomada de decisão é o conceito de 

custo de oportunidade, assim definido por Garrison e Noreen (2001, p. 40): “Custo 

de oportunidade é a vantagem potencial de que se abre mão quando uma alternativa 

é escolhida em vez de outra.” 

Para uma melhor e mais didática visão do exposto, apresenta-se no quadro 

5.1, a seguir, exemplos de custos fixos analisados sob o ponto de vista de sua 

relevância para a tomada de decisão: 
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Custos fixos Classificação 

 

Depreciação de equipamentos já 

adquiridos 

Irrecuperável e irrelevante (não 

incremental) 

Salário do presidente que não mudará 

seja qual for a ação tomada 

Não irrecuperável, mas, ainda 

assim, irrelevante (não 

incremental) 

Salário do supervisor que, 

dependendo da ação, será mantido ou 

demitido 

Não irrecuperável e relevante 

(incremental) 

Quadro 5.1: Custos Fixos e a Relevância na Decisão 

 Fonte: Jiambalvo (2002, p.47). 

 

6.3. SISTEMA DE ACUMULAÇÃO DE CUSTOS.  

 

Para Leone (2000, p.14) “Basicamente há dois tipos de sistemas de 

cumulação de custos: o sistema de custeamento por processo e o de custeamento 

por ordem de produção. Ambos têm um único objetivo que é o de identificar e 

acumular os custos do produto no transcorrer da produção, ou seja, determinar o 

seu valor”. Acrescentando que cabe uma ressalva para a definição de custear ou, de 

forma análoga, de custeio ou custeamento: “[...] no sentido de acumulação e 

determinação dos custos”. O autor ainda declina que a determinação do melhor 

sistema de acumulação de custos a ser adotado por cada empresa, constantes dos 

exemplos abaixo mencionados, é uma contingência de sua forma de produção.  

Quer dizer, se a empresa realiza produção por encomenda, o melhor sistema é o de 

custeamento por Ordem de Produção (produtos diferenciados, de acordo com 

especificações dos clientes), mas no caso de empresas que realizem produção em 

ordem contínua e padronizada, o sistema mais adequado é o de custeamento por 

Processo (produção em série). 
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a) Sistema de Custeio por Processo 

“O procedimento básico do custeio por Processo é acumular os custos de um 

período inteiro (mês, trimestre, ano) de uma determinada operação ou departamento 

e, em seguida, dividir o total pelas unidades produzidas no mesmo período. O custo 

de um produto ou serviço é obtido pela média dos custos acumulados a uma grande 

quantidade de unidades similares. Geralmente, os produtos são produzidos em 

grande escala para venda em geral, e não para um cliente específico” (HORNGREN 

et al., 2000, p. 67). Assim, o autor acrescenta que para acompanhar e controlar os 

custos de uma organização que adota o sistema de custeamento por Processo, 

utiliza-se o custo-padrão. Custo-padrão pode ser definido como um custo pré-

estabelecido como meta para a produção, sendo que, para o seu cálculo deve-se 

considerar a quantidade, preço dos insumos, volume necessário de produção, bem 

como a tecnologia utilizada. Enfatizando que nas empresas que se utilizam do 

custeamento por Processo, via de regra, utiliza-se o custo-padrão para acompanhar 

e controlar seus custos, considerando que a padronização possibilita a definição de 

padrões de custos para serem comparados no desempenho geral dos produtos da 

empresa. 

Para concluir, o autor referencia que no custeamento por Processo, dadas 

estas características de padronização e produção em série, os produtos vão 

agregando valor ao longo da cadeia produtiva, com a transferência do valor 

acumulado em processos terminados, para o outro subseqüente através de seu 

custo de transferência ou preço de transferência, e assim sucessivamente, até que o 

produto e/ou serviço esteja concluído. 

b) Sistema de Custeio por Ordem de Produção 

Como observa Jiambalvo (2002, p.51) os custos são acumulados a uma 

determinada unidade ou lote de um produto ou serviço. Considera-se uma ordem 

uma empreitada que consome recursos para trazer um determinado produto ou 

serviço ao mercado. O produto ou serviço é freqüentemente feito sob encomenda, 

tal como um serviço de auditoria. 
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“As empresas que fabricam produtos individuais ou lotes de produtos, que são 

únicos, utilizam um sistema de custeio por Ordem de Produção. Para os produtos 

por encomenda, a preocupação primeira é a obtenção do custo total da produção.  

Para os produtos em série, a preocupação principal é o cálculo do custo unitário por 

fase do processo fabril e do produto acabado. Porém, numa produção por 

encomenda, além do custo total da produção, a gerência poderia desejar saber o 

custo total de determinado componente do produto, pois essa informação poderia 

ser útil no caso de se decidir fazer externamente esse componente.  Raramente, 

entretanto, a gerência se preocupa com o custo unitário” (JIAMBALVO, 2002, p. 52). 

O autor ainda declina que as empresas que utilizam produção não 

padronizada, não adotam o custo padrão, considerando que o mesmo exige maior 

esforço administrativo, sendo então utilizados os custos estimados para controle. 

Sendo que, um dos problemas apontados por diversos autores para esse tipo de 

custeio, é a exigência de rateio dos custos indiretos incorridos.  Salienta que os 

critérios de rateio serão sempre arbitrários uma vez que, para um mesmo produto, 

dependendo do critério utilizado, obteremos custos unitários distintos. 

 

6.4. METODOLOGIA DE CUSTEIO. 

 

Para Cogan (1994, p. 23) as empresas têm a sua disposição três 

metodologias de custeio para auxiliar a tomada de decisão, a saber: Método de 

Custeio por Absorção Tradicional; Método de Custeio Direto e Custeio Variável; 

Método de Custeio por Absorção Refinado. Essas metodologias, que podem ser 

aplicadas em qualquer um dos sistemas de custos (por Processo ou por Ordem de 

Produção), são as formas pela qual se atribuem os custos aos serviços prestados ou 

aos produtos fabricados. 
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a) Método de Custeio por Absorção Tradicional 

Este é o método preconizado e aceito pela atual legislação fiscal, visto 

respeitar os princípios gerais da contabilidade, no qual todos os custos de produção 

são agregados aos produtos elaborados pelas empresas. 

Sua grande desvantagem é que os custos indiretos fixos têm comportamento 

variável em relação à quantidade produzida, quando sabemos que não o são na 

realidade, podendo induzir a erros em tomadas de decisões cruciais à empresa, 

como a formação de preços de seus produtos ou serviços. 

Este método utiliza diversos critérios de rateio dos custos indiretos de 

fabricação, podendo ser, por exemplo: mão-de-obra: horas-máquinas; matéria-prima 

consumida. 

b) Método de Custeio Direto e Custeio Variável 

Nos Métodos de Custeio Direto e de Custeio Variável os custos indiretos e 

fixos são considerados despesas.  Somente os custos diretos, ou seja, aqueles 

custos fabris que variam em relação à quantidade produzida, são considerados 

como custos do produto.  Basicamente são compostos da mão-de-obra direta, 

materiais diretos e uma parte variável do custo indireto. 

Estes métodos são largamente utilizados na tomada de decisão por meio da 

informação relativa à margem de contribuição.  Aliás, o uso gerencial da margem de 

contribuição é o foco dessa metodologia. 

No custeio variável, somente os custos de produção que variam com a 

produção são considerados custos do produto.  Isto normalmente abrange materiais 

diretos, mão-de-obra direta e a parte variável do custo indireto de fabricação.  Nesse 

método, o custo indireto de fabricação fixo não é considerado custo do produto, mas 

sim custo do período e, tal como as despesas de vendas e administrativas, é 

confrontado inteiramente com as receitas do período.  Conseqüentemente, no 

método de custeio variável, o custo de uma unidade do produto em estoque ou em 

custo dos produtos vendidos não contém qualquer elemento de custo indireto fixo.  
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Tendo em vista as exigências legais, o Método de Custeio Direto e o do 

Variável não são utilizados sozinhos nas empresas, visto que a legislação tributária, 

tanto quanto a Lei das Sociedades por Ações, exigem o uso do Custeio por 

Absorção, ou seja, que todos os custos devam ser absorvidos pelos produtos 

fabricados, mesmo os custos fixos, através do critério de rateio. 

c) Método de Custeio por Absorção Refinado 

No sistema ABC (Activity Based Costing), diferentemente do custeio 

tradicional em que o foco está nos custos dos produtos, o foco neste método está 

nas atividades da empresa.  Segundo sua premissa o ABC leva a uma melhor 

compreensão de como reduzir os custos, mostrando que o principal objetivo da 

gestão estratégica de custos (Cost Management System – CMS) é a mensuração 

dos custos dos recursos consumidos no desempenho das atividades relevantes da 

empresa.  A elaboração de relatórios gerenciais será feita através de informações 

sobre custos de produtos, de processos e de atividades, obtidas através de um 

CMS. A identificação da despesa geral das atividades é o foco do ABC, já que são 

as atividades que ocasionam as despesas.  Saliente-se que melhor do que no curto 

prazo a alocação de despesas gerais às atividades é mais bem identificada no longo 

prazo. 

Um dos benefícios do custeio ABC, segundo ainda Cogan (1994, p.26), 

preconizado por seus defensores, é que permite melhores decisões gerenciais, 

otimizando a atuação da empresa. O método permite um contínuo melhoramento 

das atividades, com redução de custos e ainda identificando aqueles relevantes para 

a tomada de decisão.  Entretanto, dada a exigência de um número muito grande de 

informações sobre as diversas atividades da empresa é necessária a apuração de 

seu custo-benefício para implementá-lo ou não. 
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6.5. ANÁLISE DOS CUSTOS RELEVANTES PARA TOMADA DE D ECISÕES. 

 

Para Johnson e Kaplan (1996, p.134) somente a partir de 1920 passa-se a 

defender o desenvolvimento de sistemas de custos para a utilização em decisões 

gerenciais.  Entretanto, a essa época, todos os custos agregados aos produtos eram 

escriturados em uma única conta, impossibilitando a verificação dos custos totais 

dos diversos subcomponentes ou dos subprodutos fabricados.  Dessa forma, era 

impossível verificar e decidir pelos produtos mais rentáveis a se produzir. 

Dando continuidade o autor menciona que, em meados de 1950, as empresas 

dedicam-se basicamente à avaliação de estoques, tornando, quase impossíveis, as 

estimativas de custos para tomada de decisões. Foi então que se descobriu a 

importância da distinção entre o custo fixo e o variável. Acrescentando ainda que é 

importante notar que as noções de custos fixos e variáveis apenas significativas 

quando medidas em relação a determinado período de tempo; e que muitos custos, 

aparentemente fixos em períodos relativamente curtos, são variáveis em relação a 

horizontes de decisão mais longos. 

Segundo Maher (2001, p. 41) é de conhecimento amplo que até recentemente 

muitas empresas não promoviam a separação e/ou integração entre a contabilidade 

financeira e a contabilidade de custos.  Contudo, considerando que as decisões dos 

gestores devem ser fundamentadas em informações confiáveis e estas por sua vez 

serão determinantes do comportamento ou até mesmo da permanência da empresa 

no mercado, a contabilidade de custos passou a ser diferencial decisivo neste 

mister.  Para alguns autores, é chamada de análise diferencial, visto que as 

alternativas diferem umas das outras, ou de análise de custos relevantes, porque, 

além dessas alternativas serem diferentes, os dados de custos passam a ser 

preponderante no processo de tomadas de decisão. 

“Uma das tarefas mais difíceis no cálculo das conseqüências de cursos de 

ação alternativos é estimar como custos (ou receitas ou ativos) diferirão em cada 

curso de ação” (MAHER, 2001, p. 43). 
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Segundo o mesmo autor toda empresa precisa identificar os custos que 

importam em uma decisão, os custos relevantes. Estes são os chamados custos 

diferenciaisEstes devem ser segregados daqueles que Garrison e Noreen (2001, p. 

43) chamam de irrelevantes e, portanto, não devem ser considerados na tomada de 

decisão. São eles os custos irrecuperáveis (sunk costs) e os custos futuros, que não 

diferem de uma alternativa para outra. Quanto aos primeiros (custos irrecuperáveis 

como já ocorreram, não poderão ser evitados, enquanto que os segundos, já que 

não diferem, são igualmente irrelevantes). 

São dois os passos que as empresas devem seguir para atuar nessa linha, 

identificando e analisando os custos e benefícios relevantes em uma decisão 

(GARRISON E NOREEN, 2001, p. 434): 

� Eliminar custos e benefícios que não se comportam de modo 

diferente entre as alternativas.  Esses custos irrelevantes 

consistem em (a) irrecuperáveis e (b) custos futuros, que não 

mudam com as alternativas. 

� Utilizar, na decisão, os custos e benefícios restantes, que 

mudam de acordo com as alternativas. Os custos que 

permanecem são diferenciais ou evitáveis. 

E ainda, somente os custos e os benefícios que se comportam de modo 

diferente nas alternativas interessam à decisão.  Se o custo permanecer o mesmo, 

independentemente da alternativa escolhida, a escolha não tem qualquer efeito 

sobre os custos e ele pode ser ignorado. 

Dessa forma, é conveniente que as empresas isolem os custos relevantes 

não desviando sua atenção das áreas críticas, atendo-se aos custos e receitas 

relevantes, ou seja, aqueles que se alterarão em resposta a um curso de ação 

específica. 

De acordo com Garrison e Noreen (2001, p. 435), “misturar custos relevantes 

e custos irrelevantes pode causar confusão e desviar a atenção dos assuntos 

realmente críticos. Além disso, sempre existe o perigo da utilização imprópria de um 
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dado irrelevante, propiciando uma decisão incorreta. O melhor caminho é ignorar os 

dados irrelevantes e basear a decisão inteiramente nos dados relevantes”. 

Resumindo, o autor delineia que a análise dos custos relevantes para a 

tomada de decisão mostra quais são aqueles custos que se alteram dada uma 

determinada decisão e, devido a isto, deve ser previamente identificado e analisado, 

buscando-se a previsão dos efeitos que a tomada daquela decisão acarretará. 

a) Processo de Tomada de Decisão 

Sempre que se defronta com a possibilidade ou necessidade de se tomar 

uma decisão, ou seja, optar-se por uma dentre duas ou mais alternativas, e esta é a 

rotina diuturna do gestor, o que se busca é a obtenção de algum tipo de ganho na 

alternativa escolhida, aquela que se apresenta como a mais vantajosa. 

Os sistemas de informação que são chamados de sistemas de apoio a 

decisão, posto que atuam como sistemas auxiliares dos gerentes para a escolha da 

alternativa mais vantajosa para sua empresa, por via perguntas que trazem as 

informações relevantes àquela decisão a ser tomada. 

Ressalte-se que os dados que alimentam os citados sistemas de apoio são 

transformadas em informações, que devem retratar fielmente a realidade e estarem 

disponíveis com tempestividade, ampliando desta feita o leque de possibilidades, 

bem como evitando que a empresa fique refém de uma única alternativa, que por 

sua vez pode não ser a melhor ou mais adequada. 

Decidir é o ato de posicionar-se em relação ao futuro, que por seu turno 

apresenta enquanto processo “uma seqüência de etapas encadeadas” (LUSTOSA, 

2005, p. 37). 

Segundo Oliveira (2001, p. 23), são cinco os momentos do processo de 

decisão: 

� Momento 1: monitoramento do processo, que corresponde à 

identificação de uma situação que exige uma tomada de decisão. 
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� Momento 2: análise do processo decisório, que corresponde à 

verificação da situação. 

� Momento 3: concepção do processo decisório, que corresponde ao 

estabelecimento dos cursos de ações possíveis. 

� Momento 4: delineamento do processo decisório, que corresponde à 

escolha de um curso específico de ação. 

� Momento 5: aplicação do processo decisório, que corresponde à 

implementação do curso de ação escolhido. 

Para Lustosa (2005, p.38) “o modelo de decisão é do evento a ser decidido e 

não da empresa ou do gerente,” enquanto que a decisão é individual, prerrogativa 

exclusiva do gerente e é passível de julgamento “podendo ser considerada 

adequada ou não”. 

“Cada gerente tem um método, freqüentemente chamado de modelo de 

decisão, para decidir entre diferentes linhas de ação. O modelo de decisão é o 

método formal de se fazer uma escolha, freqüentemente envolvendo a análise 

quantitativa e a análise qualitativa. Os contadores atuam como peritos contábeis, 

suprindo os gerentes de dados importantes para orientar suas decisões” 

(HORNGREN et al., 2000, p. 270). 

Desta forma, segundo Horngren et al. (2000, p. 272) a análise qualitativa é 

mais subjetiva, na qual o gestor pode escolher como parâmetro, além dos custos, a 

qualidade dos insumos, ou a satisfação de seus clientes, por exemplo.  Já a análise 

quantitativa de uma decisão é aquela fundamentada em parâmetros quantitativos, 

como, por exemplo, os custos a incorrerem numa determinada operação. Contudo, 

tanto no curto quanto no longo prazo é preponderante a análise dos custos 

relevantes para a tomada de decisão gerencial. Saliente-se que no caso das 

decisões de longo prazo deve-se levar em consideração a possibilidade de variação 

de custos fixos e também o impacto do valor do dinheiro no tempo. 

Para Hansen (2001, p.630) o processo de decisão se divide em curto e longo 

prazo. As decisões baseadas em informações de custos relevantes, sendo de curto 

prazo são as chamadas decisões táticas, enquanto que as decisões de longo prazo 

são denominadas decisões estratégicas.  Registre-se que muitas decisões de curto 
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prazo ocasionarão conseqüências em um prazo mais longo. A figura 4.1 abaixo 

apresenta o modelo de decisão tático utilizado como ferramenta gerencial em 

diversas empresas: 

Figura 4.1: Processo de Tomada de Decisão Tática. 
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Fonte: Hansen e Mowen (2001, p. 630). 

 

Mesmo que os gestores desenvolvam modelos orientadores para tomada de 

decisão internas, não há como isolar a influência que o tomador de decisão traz 

consigo, herança de seu próprio desenvolvimento intelectual e aprendizado 

adquirido, além, é claro, da cultura da própria empresa.  Então, sempre haverá o 

componente humano, individualizado, nas tomadas de decisão.  Decisão esta que 

deverá ser auxiliada por elementos que auxiliem o gestor a caracterizar o problema 

em questão, compreender o ambiente que o cerca e identificar os impactos 

decorrentes das decisões. 

Finalmente, ressalte-se que, quanto ao tipo de decisão e suas condições 

inerentes, Oliveira (2001, p. 148-150) diz que podem ser programadas ou não. Pois 

aquelas tomadas em condições de certeza são aquelas “em que cada curso de ação 

possível conduz, invariavelmente, a um resultado específico”.  As que são tomadas 

em condições de incerteza ocorrem “quando as possibilidades associadas aos 

resultados são desconhecidas”.  Em ambos os casos o tomador da decisão deve 

analisar todas as alternativas possíveis, quantitativa e qualitativamente, cercando-se 

de todas as informações que a contabilidade gerencial de custos pode disponibilizar. 
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b) Tipos de Decisões Gerenciais Baseadas em Informações de Custos 

Relatórios gerenciais inadequados são, muitas vezes, apenas do que 

dispõem os gestores para adotarem decisões cruciais para a empresa.  Sendo 

assim, ante a vulnerabilidade a que estão sujeitos, optam por juntar dados 

aleatórios, de forma a possibilitar a formação de um juízo acerca do tema a ser 

decidido. 

Contudo, é mais produtivo e menos arriscado a reformulação do sistema de 

informações da empresa, tornando-o apto a fornecer as informações adequadas e 

com a tempestividade requerida para o exercício do gerenciamento e, por 

conseguinte, para a correta tomada de decisão. 

Existem dois modos pelos quais as decisões podem ser melhoradas. O 

primeiro modo é melhorar a qualidade da informação necessária, e o segundo é 

melhorar o uso da informação (GUERREIRO, 1989, p. 58). Continuando o autor 

informa que, a título de exemplo, cita a seguir algumas situações que são baseadas 

em informações de custos relevantes: 

� Decisões de Produção - Manter, extinguir ou substituir produto, 

produzir ou comprar, métodos de produção a empregar, fabricar 

ou não por encomendas específicas. 

� Manter ou Substituir Equipamento - Analisar a pertinência da 

substituição de equipamentos, baseados em dados relativos 

aos custos relevantes envolvidos, tais como o valor contábil da 

máquina velha, o preço atual de venda dessa máquina (ganho 

ou perda) e o custo da máquina nova. 

� Lucratividade de Clientes (aceitar ou não um cliente) - A receita 

obtida com um determinado cliente cobre os custos de seu 

atendimento, com o seu nível de exigência requerido? É 

preferível manter esse cliente ou substituí-lo por outro? 

� Decisão Sobre o Preço de Venda de Produtos - A análise dos 

custos relevantes deve ser considerada tanto para decisões de 

preço em curto como em longo prazo.  Ademais, considera-se 
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além dos custos propriamente, fatores exógenos como os 

clientes e nossos concorrentes. 

� Decisão Sobre o Tamanho dos Estoques - Além da análise dos 

custos de estocagem, com todas as variáveis inerentes, deve-

se considerar que decisões sobre estoques referem-se a 

aspectos de logística, implicando em canais de distribuição, 

custos de carregamento, satisfação de clientes, tempo de 

atendimento, pedidos etc. Entretanto, a análise dos custos 

relevantes leva a empresa a minimizar os custos totais para 

melhoria de seu desempenho organizacional, atrelando-se essa 

análise à otimização da logística como um todo. 
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7. MÉTODO ABC (ACTIVITY BASED COSTING). 

 

7.1. CONCEITO. 

 

Conforme Kaplan e Cooper (1998, p. 91), no sistema ABC “as atividades são 

o foco do processo de custeio. Os custos são investigados, relacionando as 

atividades aos produtos, com base na demanda por tais atividades pelo produto 

durante o processo de produção. Portanto, as bases de alocação usadas no custeio 

baseado na atividade são medições das atividades executadas, que podem incluir 

horas do tempo de ajuste de máquina ou número de vezes em que isso foi feito”. E 

continua exemplificando que o modelo ABC é um mapa econômico das despesas e 

da lucratividade da organização baseada nas atividades organizacionais. Referir-se 

a ele como um mapa econômico baseado na atividade e, não como um sistema de 

custeio revela o custo existente e projetado de atividades e processos de negócios 

que, em contrapartida, esclarece o custo e a lucratividade de cada produto, serviço, 

cliente e unidade operacional. 

Segundo Machado (2005, p.118) das diversas ferramentas que se têm 

apresentado para auxiliar os gestores a encontrarem novas formas de gestão de 

custos, duas se destacam: o ABC e o ABM. O ABC tem o objetivo central 

“proporcionar aos administradores informação sobre o custo do produto, para análise 

da lucratividade e outras decisões”. O ABC ainda direciona os recursos os recursos 

consumidos na atividade, de acordo com a sua medida de consumo, e, em seguida, 

direciona os custos das atividades aos objetos de custo, de acordo com a medida de 

produto da atividade. É importante salientar que “uma medida de atividade é a uma 

entrada, uma saída ou um atributo físico de uma atividade” (BRIMSON, 1996, 

p.137). 
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7.2. FUNDAMENTOS DO SISTEMA ABC. 

 

Segundo Kaplan e Cooper (1998, p. 97) os sistemas de custeio baseado na 

atividade ampliam os sistemas tradicionais, associando despesas relativas a 

recursos com a variedade e complexidade dos produtos fabricados, e não apenas 

com os volumes físicos produzidos. Para ver o contraste, os autores nos levam a  

começar examinar a estrutura de um sistema de custeio tradicional (figura 4.2). Aqui, 

os custos indiretos da fábrica são alocados aos centros de custo de produção. 

Muitos sistemas de custeio tradicional não conseguem alocar os custos indiretos aos 

centros de custo usando bases arbitrárias, como horas de mão-de-obra indireta ou 

número de funcionários, para atribuir custos indiretos aos centros de custo de 

produção. 

Figura 4.2: Sistemas de custeio tradicionais alocam custos indiretos a centros de custo de produção 

e, em seguida, a produtos. 

 

Fonte: Kaplan e Cooper (1998, p. 98). 
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Segundo ainda Karplan e Cooper (1998, p. 98) esses sistemas oferecem uma 

alternativa simples e econômica para atender à necessidade de geração de 

relatórios financeiros, alocando os custos administrativos da fábrica à produção.  A 

figura 4.3 o autor nos mostra a estrutura de um sistema de custeio baseado na 

atividade (ABC) para operações industriais. À primeira vista, o sistema ABC parece 

semelhante, mas a estrutura e o conceito subjacentes são bastante diferentes. Os 

sistemas ABC são desenvolvidos com base em uma série de quatro etapas 

seqüenciais, a seguir: 

Figura 4.3: Sistemas de custeio baseado na atividade relacionam despesas relativas a recursos com 

atividades e usam geradores de custo da atividade para relacionar custos da atividade a objetos. 
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Fonte: Kaplan e Cooper (1998, p. 99). 

 

Etapa 1 – Desenvolver o dicionário de atividades 

As organizações gastam dinheiro em recursos indiretos e de apoio para que 

atividades importantes sejam executadas ou para obter as capacidades supridas por 

esses recursos. O foco do ABC é outro: o foco não é mais como alocar custos, mas 
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em primeiro lugar, as razões que justificam o dinheiro gasto pela organização. Ao 

desenvolver um sistema ABC, a organização identifica inicialmente as atividades que 

estão sendo executadas por seus recursos indiretos e de apoio. A identificação de 

atividades culmina com a criação de um dicionário de atividades que relaciona e 

define cada grande atividade executada na instalação de produção. Hoje, as 

empresas e organizações de consultoria desenvolveram dicionários de atividades 

padrão que oferecem um modelo para seleção das atividades apropriadas a serem 

utilizadas em uma determinada aplicação. 

Em algumas aplicações iniciais, engenheiros e contadores definiram as 

atividades em um nível bastante específico, talvez até mesmo no nível de tarefa 

individual, resultando em várias centenas ou mais de atividades. Hoje, as equipes de 

projeto ABC usam princípios básicos, como ignorar as atividades que consomem 

menos de cinco por cento do tempo de uma pessoa ou da capacidade de um 

recurso. Os dicionários de atividades podem ser relativamente breves, contendo, por 

exemplo, dez a trinta atividades, especialmente nos locais onde o foco principal do 

sistema ABC é estimar custos de produtos e clientes. Em outras aplicações, o 

sistema ABC ainda é desenvolvido com centenas de atividades. O número de 

atividades, portanto, é uma função do propósito do modelo e da dimensão e 

complexidade da unidade organizacional que está sendo estudada. 

 

Etapa 2: Determinar quanto à organização está gastando em cada uma de 

suas atividades 

Atualmente, o sistema ABC desenha um mapa que pode incluir as despesas 

relativas a recursos  e a atividades, usando geradores de custo de recursos (Figura 

4.4). Os geradores de custo de recursos associam os gastos e as despesas, 

conforme informações geradas pelo sistema financeiro ou contábil da organização, 

às atividades executadas.  

A classificação de despesas relativas aos recursos com base nas atividades 

executadas representa uma mudança de 90 graus na forma de abordar as 

despesas. Dados do sistema financeiro da organização classificam as despesas por 
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código de despesa; por exemplo, salários, benefícios, horas extras, materiais 

indiretos, viagens, telecomunicações, computação, manutenção e depreciação. Os 

geradores de custo de recursos utilizam as despesas geradas por esse sistema, 

orientando-as a cada atividade executada pelos recursos organizacionais. Assim, 

após concluir essa etapa, as organizações calculam, normalmente pela primeira vez, 

quanto estão gastando em atividades como compra de materiais e lançamento de 

novos produtos. 

A mecânica real de seleção de geradores de custo de recursos e estimativa 

de cada gerador de custo de recursos é razoavelmente bem documentada. Os 

funcionários preenchem um formulário que contém o dicionário de atividades, 

estimando o percentual de tempo gasto em uma determinada atividade (por 

exemplo, cinco por cento de seu tempo) incluída na lista. No caso de outros recursos 

que não o de pessoal, a equipe de projeto ABC baseia-se em medições diretas 

(energia, tempo de computação ou telecomunicações) ou estima o percentual do 

recurso utilizado por cada atividade incluída no dicionário. 

Não são necessários estudos abrangentes de tempo e movimento para 

associar os custos de recursos às atividades executadas. A meta é ser 

aproximadamente correta, e não precisamente incorretos, como ocorre com 

praticamente todos os sistemas tradicionais de custeio de produtos. 
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Quadro 5.2: Custeio baseado na atividade desvia a análise de categorias de despesas para 

atividades executadas. 

 

       

 

 

 

 

 

Atividade Salários/  

benefícios (US$) 

Ocupação 

(US$) 

Equipamento 

e tecnologia 

(US$) 

Materiais e 

suprimentos 

(US$) 

Total (US$) 

Processar pedidos de 

clientes 

31.000 5.300 12.600 800 49.700 

Comprar materiais 34.000 6.900 8.800 1.500 51.200 

Programar ordens de 

compra 

22.000 1.200 18.400 300 41.900 

Transferir materiais 13.000 2.100 22.300 3.600 41.000 

Preparar máquinas 42.000 700 4.800 200 47.700 

Inspecionar itens 19.000 13.000 19.700 800 52.500 

Manter informações 

sobre produtos 

36.000 2.800 14.500 400 53.700 

Executar mudanças de 

engenharia 

49.000 32.000 26.900 2.400 110.300 

Expedir pedidos 14.000 900 700 500 16.100 

Lançar novos produtos 35.000 44.000 16.100 18700 113.800 

Solucionar problemas 

de qualidade 

18.000 2.100 1.200 800 22.100 

TOTAL 313.000 111.000 146.000 30.000 600.000 

 

Salários e 
benefícios 
US$ 313.000 

Ocupação 
US$ 111.000 

Equipamento 
e tecnologia 
US$ 146.000 

Material e 
suprimentos 
US$ 30.000 

Custeio 
baseado na 

atividade 

 

Fonte: Kaplan e Cooper (1998, p. 102). 

a) Hierarquia de atividades 

Um dos atributos mais importantes classifica as atividades de produção 

dentro da dimensão de hierarquia de custos: unidade, lote e produto, cliente e 

instalação (figura 4.4). 
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Figura 4.4: Hierarquia de atividades ABC. 
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Fonte: Kaplan e Cooper (1998, p. 104). 

  

Os sistemas de custeio tradicionais, que utilizam bases de alocação como 

horas de mão-de-obra, horas-máquina, unidades produzidas ou volume de vendas 

em dólar para atribuir custos indiretos a objetos de custo, se baseiam 

exclusivamente em geradores de custo em nível de unidade.  Uma das principais 

diferenças entre os sistemas de custeio baseados na atividade e os sistemas de 

custeio tradicional é o uso de geradores de custo não-unitários (por exemplo, lote, 

suporte a produto) para atribuir custos de recursos a produtos e clientes. 

Os recursos necessários para uma atividade em nível de lote são 

independentes do número de unidades do lote. Os sistemas de custeio baseado na 

atividade medem e atribuem o custo do tratamento de ordens de produção, 
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transferências de material, preparações, pedidos de clientes e compras aos 

produtos, clientes e serviços que precipitaram a atividade. 

As atividades de suporte ao produto e ao cliente são facilmente associadas a 

produtos, serviços e clientes específicos para os quais são executadas. Mas a 

quantidade de recursos usados em atividades de suporte ao produto e ao cliente é, 

por definição, independente do volume de produção e vendas e da quantidade de 

lotes de produção e pedidos de clientes. 

Além de atividades de unidade, lote e atividades de suporte ao produto e ao 

cliente, outros recursos suprem capacidades que não podem ser associadas a 

produtos e clientes específicos. Algumas atividades, como desenvolvimento de 

produtos e propaganda, podem ser classificadas como atividades de suporte à 

marca ou à linha de produtos, pois sustentam a marca ou a linha de produtos como 

um todo. 

A hierarquia de custos ABC, aplicável a despesas relativas a produção, 

marketing, pesquisa e desenvolvimento permite que todas as despesas 

organizacionais sejam mapeadas em um nível hierárquico e organizacional 

específico, no qual é possível estabelecer causa e efeito. 

b) Atividades e processos de negócios 

As atividades também podem ser agrupadas em processos de negócios de 

mais alto nível, de acordo com o dicionário de atividades padrão. O problema é que 

um processo de negócios, como compras, pode ser heterogêneo demais para 

acumular custos que, em seguida, devem ser alocados a produtos, serviços ou 

clientes por um único gerador de custo. Por exemplo, as atividades da função de 

compras poderiam incluir pedido, inspeção, transferência e armazenamento de 

materiais, negociação e seleção de fornecedores e pagamento de faturas de 

fornecedores. Cada atividade pode exigir um gerador de custo diferente. Se todas as 

atividades fossem agregadas, um único gerador de custo, como por exemplo, o 

número de ordens de compra, seria selecionado para alocar todos os custos do 

processo de compras a materiais. Essa agregação não permitiria identificar as 

diferenças entre as atividades necessárias para pedidos de tipos diferentes de 



 71 

materiais, produzidos por diferentes fornecedores, usando diferentes 

relacionamentos de pedidos. As atividades que possuem um gerador de custo único 

são as unidades básicas de análise para os sistemas ABC.  

c) Atributos de atividades 

A hierarquia de custos de atividade e codificação de processos de negócios 

são exemplos de atributos de atividades. Atributos são esquemas de codificação 

associados a cada atividade que facilitam a geração de relatórios de custos da 

atividade.  Os atributos das atividades permitem que informações sobre os custos da 

atividade sejam incluídas em relatórios e agregados em níveis mais altos do que as 

tabelas ou gráficos de dados gerados para cada uma das atividades. Um relatório 

poderia mostrar as despesas e percentuais de atividades dentro de cada nível de 

hierarquia de custos de atividades, como por exemplo, o percentual das despesas 

correspondentes ao nível de unidade, ao nível de lote e às atividade de suporte ao 

produto.  

Um atributo especialmente poderoso seria o grau de variação em curto prazo 

do custo da atividade.  Esse atributo permitiria que custos marginais de curto prazo 

fossem incorporados e informados em relatórios dentro da estrutura ABC. E como os 

custos da atividade estão associados e são visíveis no nível de produto, serviço e 

cliente, os gerentes poderiam identificar com rapidez e facilidade os componentes de 

custos atribuídos variáveis, em curto prazo, com as mudanças no volume de 

produção e vendas e os componentes que tendem a permanecer relativamente 

iguais. Essas informações podem ser úteis para o cronograma detalhado da 

produção, definição de preços de pedidos progressivos e outras decisões de curto 

prazo. 

Etapa 3: Identificar produtos, serviços e clientes da organização 

As etapas 1 e 2 de desenvolvimento do modelo ABC identificam as atividades 

executadas e o custo de execução dessas atividades. A etapa 3 é simples, mas 

importante, pois identifica todos os produtos, serviços e clientes da organização.  
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Etapa 4: Selecionar geradores de custo da atividade que associam os custos 

da atividade aos produtos, serviços e clientes da organização. 

A ligação entre atividades e objetos de custo como produtos, serviços e 

clientes são feitos por meio de geradores de custo da atividade. Um gerador de 

custo de atividade é uma medida quantitativa do resultado de uma atividade. Por 

exemplo, (quadro 5.3): 

Quadro 5.3: Ligação entre atividades e objetos de custo como produtos. 

 

Atividade   Gerador de custos da atividade 

Usar máquinas Horas-máquina 

Preparar máquinas       Preparações ou horas de preparação 

Programar tarefas de produção     Rodadas de produção 

Receber materiais       Recebimento de materiais 

Sustentar produtos existentes          Número de produtos 

Lançar novos produtos      Número de novos produtos lançados 

Fazer manutenção de máquinas     Horas de manutenção 

Modificar características de           Notificações de mudanças de 

Produtos        engenharia 
 

Fonte: Kaplan e Cooper (1998, p. 106). 

 

a) Selecionando geradores de custo da atividade 

A seleção de um gerador de custo da atividade reflete uma compensação 

subjetiva entre precisão e custo de medição.  Os projetistas de sistemas ABC podem 

escolher entre três diferentes tipos de geradores de custo da atividade: transação, 

duração e intensidade (ou carga direta). 

Geradores de transação, como o número de preparações, recebimentos e 

produtos sustentados, avaliam a freqüência com que uma atividade é executada. Os 

geradores de transação podem ser usados quando todos os resultados da atividade 
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geram basicamente as mesmas exigências. Por exemplo, a programação de uma 

rodada de produção, o processamento de uma ordem de compra ou a manutenção 

de um código de peça único pode consumir o mesmo tempo e esforço independente 

do produto programado, do material comprado ou daquela suportada pelo sistema. 

Geradores de duração representam o tempo necessário para executar uma 

atividade. Devem ser usados quando existe variação significativa no volume de 

atividade necessário para diferentes produtos. Por exemplo, a preparação de 

produtos simples pode consumir apenas 10 a 15 minutos, enquanto no caso de 

produtos complexos de alta precisão pode consumir 6 horas. O uso de um gerador 

de transação, como o número de preparações, superestimará o custo dos recursos 

necessários à preparação de produtos simples e subestimará o custo dos recursos 

necessários à preparação de produtos complexos. Para evitar essa distorção, os 

projetistas de sistemas ABC usam um gerador de duração, como horas de 

preparação, para atribuir o custo de preparações a produtos específicos. 

Geradores de intensidade devem ser usados apenas quando os recursos 

associados à execução da atividade são caros e variam a cada execução da 

atividade. 

É possível associar geradores de custo de transação, duração ou despesas 

diretas (geradores de intensidade) a praticamente todas as atividades.  

O gerador de custos da atividade deve corresponder ao nível da hierarquia de 

custos da atividade associada. Por exemplo, o custo das atividades em nível de 

atividade (por exemplo, superfícies de máquina) deve ser associado a produtos e 

clientes que usam geradores da atividade em nível de unidade (por exemplo, horas-

máquina) e o custo de atividades em nível de lote (preparação de máquinas) deve 

ser associado a produtos e clientes que utilizam geradores da atividade em nível de 

lote (número de preparações, horas de preparação).  

b) Índices de complexidade 

Freqüentemente, os analistas ABC em lugar de registrar o tempo e os 

recursos necessários para um produto ou cliente específico, podem simular um 

gerador de intensidade utilizando uma abordagem de índice ponderado.  Pedem às 
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pessoas que estimem a dificuldade relativa de execução da tarefa para um tipo de 

produto/cliente. Um produto/cliente padrão pode receber peso um, um 

produto/cliente de complexidade média pode receber peso três a cinco e um 

produto/cliente especialmente complexo (exigente) pode receber, por exemplo, peso 

dez. Dessa forma, a variação de demanda de uma atividade entre produtos e 

clientes pode ser capturada sem um sistema de medição excessivamente complexo. 

Mais uma vez, é preciso equilibrar adequadamente a precisão e o custo de medição. 

O uso de geradores de índices ponderados mostra como os projetistas podem 

reduzir o número de geradores de custo. É possível utilizar um gerador de transação 

ponderado em lugar de um gerador de duração, que é mais caro, ou um gerador de 

duração ponderado para simular um gerador de intensidade, que tem um custo 

maior.  

Os geradores de custos da atividade são a principal inovação dos sistemas de 

custeio baseado na atividade, embora, também sejam os aspectos de custos mais 

complexos dos sistemas ABC. As equipes vêem diversidade e complexidade em 

todo lugar e projetam sistemas com até 500 atividades. Mas na seleção e avaliação 

de geradores de custo da atividade para esses sistemas, o importante é considerar a 

realidade.  É por isso que a maioria dos sistemas ABC, para fins de custeio de 

produto e clientes, não define mais do que 30 a 50 geradores de custo da atividade, 

e a maioria deles pode ser acessada e associada a produtos específicos de forma 

relativamente simples no sistema de informações existente.   

 

7.3. BENEFÍCIOS DO SISTEMA ABC. 

 

Segundo Cogan (1994, p. 78) podemos destacar os seguintes benefícios do 

sistema ABC: 

� O custo de cada produto é apurado sem rateios ou alocações 

subjetivas. 

� Os custos fixos são apropriados precisamente. 
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� Auxilia na tomada de decisão, seja na redução de custos, na 

reengenharia de processos, na racionalização da linha de 

produtos, na focalização do cliente ou no custeio de 

fornecedores. 

� Possibilita melhoria de custos e realocação de recursos através 

de eliminação/redução e/ou racionalização de atividades. 

 

7.4. ONDE UTILIZAR SISTEMAS DE CUSTEIO BASEADO NA A TIVIDADE. 

 

Para Cogan (1994, p. 78) há duas regras básicas que guiam a busca de 

aplicações de alto potencial do sistema ABC: 

� Identificação das áreas associadas às maiores despesas com 

recursos indiretos e suporte, especialmente nos casos em que 

essas despesas são crescentes. As operações que podem ser 

associadas diretamente a cada produto pelos sistemas de 

custeio tradicionais não necessitam do sistema ABC. 

� Identificação de alguma situação na qual exista uma ampla 

variedade de produtos, clientes ou processos. Neste caso o 

foco será as despesas com desenvolvimento, marketing, 

distribuição e vendas de produtos e não as despesas 

administrativas da fábrica. Quando uma fábrica gera apenas 

um produto, todas as suas despesas de produção podem ser 

facilmente atribuídas a esse produto, não necessitando, pois do 

sistema ABC ou de sistema algum para calcular os custos do 

seu produto. 

Entretanto, ainda segundo o autor, mesmo em fábricas altamente 

concentradas, algumas empresas beneficiaram-se do sistema ABC para destacar os 

custos subjacentes de seus processos para compreender melhor os custos de todas 

as atividades e processos utilizados na produção. Assim, a diversidade de processos 
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foi suficiente para criar a demanda de uma atribuição de custos mais precisa nesse 

caso de atividades e processos, que poderia ser fornecida por um sistema ABC. 
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8. GESTÃO BASEADA EM ATIVIDADE. 

 

8.1. OS PROCESSOS DE NEGÓCIOS. 

 

“Com o crescimento e o desenvolvimento das organizações novos 

paradigmas estão surgindo. A tendência é que as mesmas se voltem para seus 

processos de negócios, que consiste de uma sucessão de processos/subprocessos 

de negócios que cortam transversalmente a atual estrutura vertical funcional”. 

(COGAN, 1998, p. 23). 

Desta forma, ainda conforme Cogan (1998, p. 23), um processo de negócio é 

constituído de uma série de atividades ou tarefas que cria produtos ou serviços para 

os clientes. Uma estrutura organizacional baseada em processos é uma estrutura 

construída em torno do modo de fazer o trabalho, e não em torno de habilitações 

específicas. Os paradigmas que regeram a administração das empresas nesses 

últimos duzentos anos, divisão do trabalho/linha de montagem/produção em escala, 

chocam-se hoje com o ambiente em que interagem/vivem, as organizações em todo 

o universo.  

Ao invés da produção em escala, para Cogan (1998, p. 24), o que se verifica 

hoje com a produção de escopo, altamente segmentada/diversificada, direcionada 

para as necessidades específicas de cada grupo de clientes. E afirma que a 

hierarquia rígida vertical da organização formal faz com que os empregados almejem 

subir na escala hierárquica mesmo à custa da insatisfação do cliente. Com o 

gerenciamento por processos os indivíduos trabalham em células unitárias ou 

grupais voltadas tão-somente para os clientes internos e externos. 
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8.2. MAPA HORIZONTAL DE PROCESSOS. 

 

Para Leone (2000, p.16) o mapa horizontal de processos mostra os 

macroprocessos da empresa colocando as necessidades dos clientes e do mercado, 

no centro; ao redor do qual se inter-relacionam os diversos processos de negócios. 

Cada processo tem o seu “dono”, que tem como objetivo precípuo determinar e 

atender as necessidades/requisitos dos clientes. Assim a organização voltada para 

processos deverá desenvolver novas habilidades gerenciais. Os gerentes deverão 

aprender a “persuadir” ao invés de “instruir”, “convencer” ao invés de “impor”. Isso 

gerará a necessidade de se desenvolver habilidades, através de programas que 

enfatizem menos a hierarquia, e mais, a comunicação e a cooperação 

transversal/funcional, bem como maior tomada de decisão pelos níveis gerenciais, 

médios e baixos. E para concretizar, Leone (2000, p.17), menciona que em uma 

nova organização os processos dependem, para seu sucesso, do desempenho de 

toda a equipe multifuncional e uma parcela dos ganhos estará atrelada aos 

resultados do processo. 

 

8.3. A SIMPLES ADOÇÃO DA VISÃO DE PROCESSOS. 

 

Para Hammer (1998, p. 17) a simples adoção da visão de processo produz as 

seguintes vantagens em relação à organização vertical: 

a) Tempo de processamento dos trabalhos. 

Devido às fronteiras/barreiras funcionais atuais, 90% a 95% do tempo de 

processamento são perdidos em esperas, burocracias, movimentações, duplicidades 

e redundâncias. O que hoje precisa de um mês para ser realizado, poderia talvez ser 

executado em somente um dia. 
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b) Qualidade. 

A célula vê o cliente/resultado do processo como um filme de longa metragem 

em que todas as informações com relação ao serviço executado para aquele cliente 

têm início, meio e fim conhecidos por quem o atende. 

c) Espaço ocupado. 

Como nas células as operações/tarefas se realizam uma após a outra, não 

existe necessidade de espaços para estoques intermediários, filas de espera, etc, e 

em conseqüência, substancial economia se obtém nos espaços ocupados. 

d) Funcionários necessários. 

Com a eliminação da burocracia, atividades que não agregam valor aos 

clientes poderão ser eliminadas, demandando, pois menor número de funcionários. 

e) Suporte dado pela tecnologia de informação. 

As células podem ser formadas por pessoas distantes geograficamente entre 

si. Enseja, ainda, a existência da célula unitária (traz vantagens na interação com o 

cliente no atendimento personalizado). 

f) Custeio do produto/serviço. 

Somente no custeio ABC é possível calcular o custo do processo, através da 

determinação dos custos de cada atividade. No caso de existir mais de uma 

alternativa de melhoria do processo o ABC permite que se escolha a mais eficiente. 

g) Avaliação de desempenho. 

Ao invés da avaliação de desempenho das tarefas funcionais, que causam 

competição/frustração entre indivíduos, recomenda-se avaliação pelos resultados 

dos “times” nos processos/subprocessos. O reconhecimento e recompensa 

individual se transfere para o time do processo. 
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h) Descentralização. 

A descentralização na tomada de decisões pelos diversos 

processos/subprocessos traz ganhos em agilidade/produtividade. A tecnologia de 

informação dá o suporte necessário para a obtenção das vantagens/ganhos de 

escala, que costumam ser as pontes fortes da centralização. 

 

8.4. O SISTEMA “ABC” NOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS. 

 

a) Como custear os processos 

Para Cogan (1994, p. 123) um processo é constituído de uma série de 

atividades que agregam valor, gerando um determinado produto final (bem ou 

serviço) que deverá atender às necessidades dos clientes internos ou externos.  

Consideremos que uma determinada empresa deseje melhorar a eficiência do 

processo de compras. Quanto será que isso custará caso sejam feitas mudanças no 

processo, que podem ser incrementais ou através de mudanças radicais? E se 

tivermos mais de uma alternativa de mudanças, qual delas será a mais eficiente/de 

menor custo? 

Para Bornia (2002, p. 92) todos os negócios podem ser desdobrados 

facilmente em uma série de atividades e tarefas realizadas por um ou mais 

funcionários. Portanto, é bastante difícil custear um processo a partir das despesas 

reportadas pelas práticas atuais, que tão somente mostram valores obtidos através 

dos relatórios do controle orçamentário que são apresentados por departamentos 

funcionais. Assim, despesas como telefone, suprimentos, salários, viagens são 

representadas por departamento e na verdade fica-se sem saber quanto dessas 

despesas seriam devidas às diversas atividades realizadas nos citados 

departamentos. Outro fator a ser comentando é que na contabilidade convencional 

são focalizadas somente as despesas departamentais versus orçamento. Os 

relatórios contábeis não julgam o chefe do departamento diretamente pelo que foi 
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realizado e sim pelo dinheiro gasto.  No sistema ABC é abordado não só o dinheiro 

gasto, mas também aquilo que o dinheiro previsto deveria realizar. 

b) Direcionadores de Custos 

Os direcionadores de custos são os fatores que fazem com que as atividades 

sejam utilizadas. Segundo Kaplan e Cooper (1998, p. 78), para a seleção de um 

direcionador de custos, três fatores são levados em conta: 

� A facilidade na obtenção dos dados necessários para o 

direcionador de custos escolhido (custo de medição) 

� A correlação entre o consumo da atividade e o consumo real 

(grau de correlação) 

� A influência que um determinado direcionador terá no 

comportamento das pessoas (efeito comportamental) 

Com relação ao uso de maior ou menor quantidade de direcionadores de 

custos, segunda ainda os autores, comenta-se ainda que isso esteja associado 

diretamente aos seguintes fatores: 

� O desejado nível de exatidão nos custos dos produtos – quanto 

maior a exatidão pretendida, maior será o número de 

direcionadores de custos necessários. 

� Grau de diversificação de produtos – quanto maior o grau de 

diversificação dos produtos, maior será o número de 

direcionadores de custos necessários. 

� Custo relativo de atividades diferentes – quanto maior o 

número de atividades que representa uma proporção 

significativa do total dos custos dos produtos, maior o número 

de direcionadores de custos necessários. 

� Grau de diversificação de volume – quanto maior a variação 

dos tamanhos dos lotes, maior o número de direcionadores de 

custos necessários. 

� Uso de direcionadores de custos correlacionados 

imperfeitamente – quanto menor a correlação do direcionador 
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de custos com o consumo real da atividade, maior o número de 

direcionadores de custos necessários. 

E no que se relaciona aos fatores que afetam na seleção de direcionadores 

de custos, acrescentamos: 

� Custo de medição do direcionador de custos – quanto menor 

esse custo torna-se mais provável a escolha do direcionador de 

custos. 

� Correlação do direcionador de custos escolhido com o 

consumo real da atividade – quanto maior essa correlação, 

mais facilmente esse direcionador de custos será utilizado. 

� Impacto comportamental devido ao uso do direcionador de 

custos – quanto maior o impacto comportamental do 

direcionador de custos que está sendo considerado, mais 

facilmente ele será escolhido. 

c) Análise de valor do processo 

Segundo Cogan (1994, p. 103), “a análise de valor do processo é a técnica 

que focaliza determinado nível de tarefas, a fim de determinar se cada tarefa ou 

atividade agrega valor ao consumidor (eficácia), e, isso ocorrendo, se a mesma pode 

ser realizada com menor custo (eficiência). Objetiva-se, pois, eliminar ou reduzir 

custos relacionados a tarefas que adicionam pouco ou nenhum valor ao 

consumidor”. Ela consiste na aplicação sistemática de técnicas que visam identificar 

as funções de um produto, fixar um valor para esses produtos, prover funções ao 

menor custo possível e por último garantir qualidade igual, se possível melhor, ao 

produto que é oferecido ao consumidor. Na mesma linha de raciocínio o autor 

menciona que a extensão dos conceitos de análise de valor dos produtos, aplicados 

aos processos de negócios da empresa, faz com que a análise de valor do processo 

e o ABC caminhem juntos, pois são similares em seus métodos. A análise de valor 

procura questionar as tarefas individuais, verificando se elas são realmente 

necessárias. Essa análise não visa diretamente os custos, mas as tarefas individuais 

que compõem as atividades relevantes e que por sua vez completam o 

macroprocesso ou subprocesso que está sob análise crítica. Uma vez que o objetivo 
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é tornar o processo menos dispendioso, o ABC providencia as estimativas de custos 

das diversas atividades e naquelas atividades dispendiosas e que adicionam pouco 

valor é onde deverão ser concentradas as prioridades de ação. 

Para Cogan (1994, p.104) segundo as técnicas do ABC cada uma das 

pequenas tarefas realizadas pode e deve ser custeada. Com o desdobramento das 

atividades em suas tarefas componentes significa que os custos dos elementos 

individuais serão cada um de grandeza muito pequena. Isso pode levar os gerentes 

a uma conclusão natural de julgar de que pequenas economias não compensam o 

esforço despendido – muito esforço para pouco resultado. Geralmente, os gestores 

da empresa se perguntam onde está em termos de dinheiro que efetivamente possa 

aparecer nos resultados financeiros da empresa a contrapartida das economias 

feitas no processo? Na realidade, ocorrerá excesso de capacidade se atividades que 

não agregam valor forem eliminadas. Todavia, reduções de custo apenas ocorrerão 

quando esses “custos” evidenciados forem totalmente removidos. A eliminação de 

atividades que não agregam valor libera recursos que se tornam disponíveis para 

qualquer outra atividade. Caso isso não ocorra, a eliminação aludida no processo 

tão-somente irá adicionar mais tempo disponível ou ocioso. Desde que em curto 

prazo essa eliminação evidencie uma contrapartida pequena na economia de caixa 

da empresa, o que se deve fazer é reestruturar a descrição do cargo do empregado 

que realizava aquelas atividades que não agregavam valor, adicionando-lhe novos 

serviços. 

Quando ocorre uma necessidade real de cortar custos, segundo Kaplan e 

Cooper (1998, p. 80) as pessoas devem levar em conta o que pode acontecer com o 

corte discriminado de atividades.  Para evitar surpresas desagradáveis é necessário 

que se analise a redução de despesas propostas, em termos de atividades, 

escolhendo-se as atividades que podem ou devem ser cortadas. Contudo, deve-se 

estar preparado para conviver com as conseqüências. Pelo menos, seria uma forma 

menos arriscada de atuação. 

d) Impacto comportamental do ABC. 

Como vimos anteriormente, em Bornia (2002, p. 92) nos sistemas de custeio 

tradicional um único sistema é utilizado para “orçamentos”, relatórios de despesas 
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departamentais, avaliação de desempenho gerencial, assim como relatórios para os 

bancos e acionistas. O mesmo sistema contábil é utilizado para a determinação dos 

custos dos produtos, medição da lucratividade das linhas de produção e canais de 

distribuição. Com o sistema ABC, segundo ainda o autor referenciado, o processo 

atravessa as linhas departamentais.  O ABC não focaliza o “orçamento” ou o 

desempenho de departamentos funcionais individuais, razão pela qual pode haver 

resistências por parte dos gerentes que se sentem bem confortáveis com os 

sistemas tradicionais. De alguma forma eles podem se sentir ameaçados se o ABC 

estiver sendo implementado. Da mesma forma, a ênfase do ABC nas atividades que 

agregam valor pode, por exemplo, ameaçar o gerente de movimentação de material 

ou de inspeção, pois são considerados como não agregadores de valor. Cada um, 

no caso de através do ABC aparecer prejuízo/perdas em seu trabalho irá questionar 

sobre a nova sistemática de custeio. Por outro lado, aqueles que recomendam sua 

aplicação, talvez se sintam prejudicados com os sistemas atuais. Desta forma, 

seguido o autor, o ABC, como nova forma de ver o negócio, trará consigo a medida 

que as mudanças forem sendo feitas, vencedores e perdedores. Por fim, segundo 

ainda o autor, o sistema ABC pode ser testado paralelamente ao sistema tradicional 

existente. Mesmo nas empresas que adotaram inteiramente o ABC, o velho sistema 

é usualmente mantido para preparação dos reportes financeiros tradicionais.  É 

sempre bom repetir que hoje é essencial a existência de técnicas disponíveis para 

medir o custo real dos processos, custearem as alternativas, e medir para confirmar 

os melhoramentos introduzidos.  
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9. DEFININDO O MODELO CONCEITUAL DE UM SISTEMA DE C USTOS. 

 

9.1. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS NA ADMINISTRA ÇÃO PÚBLICA. 

 

Para Machado (2005, p. 128) o sistema de custeio do setor público assenta-

se nos custos histórico e orçado. O custo histórico é elemento fundamental na 

integração entre o sistema de custos e os sistemas de orçamento e contabilidade 

pública. Por sua vez, o custo orçado poderá basear-se em simples estimativa ou 

utilizar a ferramenta do custo-padrão. O ideal é que se construíssem padrões para 

todas as atividades e produtos a serem executados pelo setor público; no entanto, 

isso não é praticável no início do processo de implantação de custos, mas um ideal a 

ser seguido. É importante, todavia, que o sistema de informação de custo crie 

condições de especificar, no custo orçado, quando se trata de padrão ou mera 

estimativa.  

Segundo Gomes (1999, p. 27) na Administração Pública, as normas de 

controle são, em grande parte voltada ao controle das despesas, mas não do custo. 

A Lei 4320/64, a qual estabelece normas para elaboração dos orçamentos e 

balanços dos órgãos governamentais, prevê controle de custos apenas para as 

atividades industriais do Estado, conquanto não vede a possibilidade de se adotar 

um sistema de apropriação e de apuração dos mesmos. Assim sendo, as normas 

criadas pela Administração Pública, dependerá das características particulares de 

cada entidade governamental. 
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9.2. MODELAGEM DE UM SISTEMA DE CUSTOS PARA A ADMIN ISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

 

O modelo a ser utilizado, deve ser um instrumento para o desenvolvimento de 

um sistema de informações capaz de criar um ambiente gerencial onde a informação 

se torne um elemento indutor e facilitador das ações dos gestores para a otimização 

dos resultados. Deve conduzir a uma visão global do sistema, de forma a ordenar e 

integrar seus subsistemas. Sua materialização dar-se-á através do sistema de 

informações. 

Para Gomes (1999, p. 29) existem poucas referências sobre a modelagem ou 

delineamento de um sistema de custos para o setor público. Para a construção de 

um sistema de custos é necessário o completo entendimento de: estrutura 

organizacional da instituição; tipo de informação de custo desejada pela 

administração. A construção do sistema pressupõe a existência de uma estrutura 

organizacional estabelecida, capaz de suportar funções hierárquicas que exerçam 

autoridade e responsabilidade. O entendimento do processo deveria servir para 

identificar seus clientes e suas necessidades, assim como para a própria 

estruturação do sistema (inputs e output). Mas, para se delinear os sistemas de 

custos na Administração Pública, são necessários ainda os seguintes elementos:  

� O plano de contas, capaz de fornecer a informação no grau de 

detalhe adequado;  

� A determinação da unidade de custo, para resolver o problema 

referente à unidade em que o custo do serviço deve ser 

demonstrado. 

No setor público, ainda exemplifica o autor, o plano de contas, as unidades de 

custo e seus respectivos geradores de custo (direcionadores) devem ser os mesmo 

para todos os órgãos afins, visando facilitar a comparabilidade. Além destes 

elementos, existem outros questionamentos que precisam ser respondidos para se 

conseguir a adequação de custos: 
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� Quais são os processos por que passa cada um dos serviços 

(gerenciamento de processo); 

� A atividade base correta para a aplicação das despesas 

indiretas (direcionador de custo) ao programa. 

 

9.3. MÉTODOS DE CUSTEIO. 

 

Para Geórgia (2001, p.12) as dificuldades iniciais para instituir um método de 

custeio não devem servir de desestímulo ao trabalho de apuração de custos, e 

podem ser abrandadas pela escolha de um método de custeio simples, que vá se 

aperfeiçoando no decorrer do tempo. Os métodos de custeio tradicionais fazem à 

apuração e o controle dos custos em função dos bens produzidos. Mais 

recentemente, foi desenvolvido um tipo de método de custeio que permite a 

apuração e o controle dos custos de uma organização em função das atividades que 

ela executa, sejam elas meio ou fim, e não com base nos bens ou serviços que a 

mesma produz. É o custeio baseado nas atividades administrativas, mais conhecido 

por ABC (Activity Based Costing). Segundo ainda a autora é um método bastante 

adequado para as entidades governamentais, mas sua implementação, entretanto, 

requer um esforço para o reconhecimento de todas as atividades do Órgão 

Governamental. Pois não se deve confundir, aqui, atividade administrativa, com o 

conceito de atividade ou projeto utilizado na classificação orçamentária da despesa, 

embora, em alguns casos, eles coincidam. Exemplos de atividades administrativas: 

ministrar aula, elaborar processos de despesa, atender pacientes, reformar prédios 

públicos, etc. 
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9.4. MÉTODOS DE CUSTEIO TRADICIONAIS MÉTODO DE CUSTEIO POR 

ATIVIDADES. 

 

“O sistema de custo baseado nas atividades se adequa muito bem ao serviço 

público. Através da classificação funcional-programática pode-se estabelecer 

direcionadores de custos para cada programa, subprograma, etc., estabelecendo 

bases de comparação com orçamento e com outros entes públicos (NASCIMENTO, 

2001, p. 23). 

� Sistemas de Contabilidade; 

� Planejamento; 

� Contabilidade Geração de Relatórios; 

� Gerencial baseado na tomada de Controle decisão; 

� Sistemas de Contabilidade de Custos; 

� Contabilidade Geração de Relatórios de Custo. 

Para Nascimento (2001, p. 23) a teoria por trás do custeio baseado nas 

atividades considera que praticamente todas as atividades em uma organização 

existem para apoiar as atividades - fins (no governo, atividades essenciais como: 

Saúde, Educação, Segurança, etc.) e que, portanto, devem ser considerados como 

integrantes dos custos da atividade atípica ou fim. Assim, o foco na atividade, por 

outro lado, serve de base para relacionar a demanda dos serviços por atividades 

executadas. 

A metodologia desse sistema compreende (NASCIMENTO, 2001, p. 24): 

� Identificação das atividades e o custo correspondente; 

� Alocação do custo por departamento, ao custo atividade; 

� Separação entre custos variáveis e fixos; 

� Identificação dos direcionadores de custo (cost drivers); 

� Divisão do custo da atividade pelo “cost driver”. 

A atribuição de custos às atividades/programas deve ser feita da forma mais 

criteriosa e objetiva, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: alocação direta, 
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rastreamento e rateio. A alocação direta se faz quando existe uma identificação clara 

e direta (custos diretos); o rastreamento é a alocação com base nos direcionadores 

de custos e nas atividades; e o rateio é a última e menos desejada forma de 

alocação e se inspira num critério de volume, como: horas-máquina, mão de obra 

direta, etc. A medida de atividade ou os direcionadores de custos são identificados 

através da investigação das atividades e seu efeito sobre o custo do serviço. 

Segundo Geórgia (2001, p. 19) o custeio baseado nas atividades se propõe a 

fornecer atributos e informações que ajudem os administradores a tomar decisões. O 

objetivo da informação é o de capacitar uma organização a alcançar seus objetivos 

pelo uso eficiente de seus recursos. Ademais, um sistema de custos deve partir do 

Orçamento Público, utilizando uma base analítica para comparação de parâmetros 

físicos, além dos parâmetros monetários. Um sistema coerente de Contabilidade 

Pública deveria comparar o Orçamento Público estabelecido através de metas 

financeiras, e não o contrário. O modelo de sistema de custos com base nas 

atividades possui atributos para esta comparação, tendo em vista que se pode 

estabelecer a meta de custo de cada atividade e compará-la com as realizações. 

Segundo ainda a autora, a dificuldade no estabelecimento de metas comparáveis 

para a Administração Pública, impõe a utilização do Orçamento Público ou do 

Orçamento – Programa como o objetivo mais importante a ser cumprido. Por isso, o 

modelo deve utilizar o orçamento como base de comparação, sendo também a 

medida mais imparcial para a comparação dos custos efetivamente incorridos com 

as metas projetadas. 

 

9.5. O SISTEMA DE CUSTEIO NO SETOR PÚBLICO. 

 

 Para Machado (2005, p. 129) a escolha do método de custeio do setor 

público não é tarefa fácil, na medida em que há defensores para quase todos os 

métodos. Além disso, no setor público, diferentemente do setor privado, não há 

limitação legal quanto ao uso dos métodos de custeio. 
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Para Cristiano (2002, p. 77) a implantação de qualquer sistema de custeio 

depende fundamentalmente da identificação das necessidades e dos objetivos que 

se deseja alcançar. A partir daí, envolver um sistema para qualquer tipo de 

organização. Todavia, no caso das organizações públicas, o objetivo não está 

relacionado à simples apuração dos custos, mas, fundamentalmente, destinado a 

gerar informações que permitam a avaliação da gestão. Nesse sentido, os sistemas 

mencionados nos tópicos precedentes mostram-se inadequados. Ainda o mesmo 

autor, ratifica que, embora a contabilidade por atividades tenha vislumbrado, 

inicialmente, as atividades fabris, rapidamente constatou-se sua eficiência em outras 

organizações, uma vez que essas têm, exatamente, os mesmos problemas 

gerenciais enfrentados. 

 Para Kaplan e Cooper (1998, p. 251), de modo geral, as empresas de 

serviços, podendo incluir-se aí as organizações públicas por serem essencialmente 

prestadoras de serviços à comunidade, constituem um ambiente complexo para o 

custeio de produtos e serviços, revelando-se candidatas ideais ao custeio baseado 

na atividade, mais ainda que as empresas de produção, uma vez que “praticamente 

todos os seus custos são indiretos e aparentemente fixos” e, ainda segundo os 

mesmos autores, pelo fato de as empresas de serviços oferecerem um conjunto 

altamente diverso de serviços. 

Para Martins (2001, p. 315), “o custeio baseado em atividades tem sua 

aplicação indicada para qualquer tipo de organização, uma vez que as atividades 

ocorrem tanto em processos de manufatura quanto de prestação de serviços. Logo, 

é possível utilizar o ABC em instituições financeiras, concessionárias de serviços 

públicos, hospitais, escolas, etc. Enfim, atividades e objetos de custeio são 

encontrados em todas as organizações, inclusive naquelas de fins não lucrativos”. 

Em que pese a possibilidade identificada por Martins (2001, p. 316), de que o 

sistema ABC se adapta a qualquer situação, para Afonso (2000, p. 03), “existem 

poucas referências sobre a modelagem ou delineamento de um sistema de custos 

para o setor público, e a sua construção, continua o entendimento da estrutura 

organizacional da entidade, dos processos de produção e do tipo de informação de 

custo desejada e exigida pela administração”. 
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Para Figueiredo et al. (2001, p. 33), a implantação de um sistema de custos 

requer preliminares, dentre as quais destaca: implantação ou aperfeiçoamento de 

sistemas informáticos capacitados; pessoal treinado para o tratamento ágil de dados 

quantitativos e qualitativos da execução orçamentária e para confronto com os 

dados financeiros; adoção de um plano de contas com nível de detalhamento 

necessário ao gerenciamento; especificação das unidades de custo para a 

adequada apropriação das despesas realizadas; e determinação dos processos por 

que passa cada um dos serviços desenvolvidos e ofertados. 

Afonso (2000, p. 122) afirma que dentre os sistemas atualmente existentes, o 

sistema de custeio baseado em atividades adapta-se bem ao serviço público. Para o 

autor, uma das vantagens do ABC no setor público é a possibilidade de 

comparabilidade entre os diversos departamentos de um órgão ou entre órgãos 

diferentes, graças à padronização dada pela classificação funcional-programática 

que é comum às três esferas de governo.  

Brimson (1996, p. 121), esta possibilidade de comparabilidade é um dos 

pontos fortes do método ABC, uma vez que permite identificar as operações mais 

eficazes em custos que podem ser estudadas para estabelecer um conjunto de 

melhores práticas para poder auxiliar na melhoria das operações. A obrigatoriedade 

do controle dos custos no setor público não é novidade, uma vez que tal exigência 

está contida no artigo 99 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964. Porém, sua 

obediência não está sendo notada, contrariando o ensinamento de Meirelles (1995, 

p.39) de que o administrador público deve fazer o que a lei determina. 

Possivelmente, esta inobservância às determinações legais por parte das 

organizações governamentais decorre da ineficiência do sistema de fiscalização 

desempenhado pelos Tribunais de Contas em auxílio ao Poder Legislativo, por 

esses estarem preocupados apenas com os aspectos formais dos demonstrativos 

orçamentários, financeiros e patrimoniais. 

Para Brimson (1996, p. 122) a apuração dos custos estaria comprometida em 

face das deficiências na apuração do resultado, na forma imposta pela Lei 4.320/64, 

que desconsidera as despesas incorridas, mas não empenhadas, e das deficiências 

envolvendo a questão da avaliação dos itens patrimoniais, notadamente no que se 

refere ao não reconhecimento do desgaste pelo uso dos bens patrimoniais, por meio 
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do mecanismo da depreciação. Desta forma, segundo o autor, para que o sistema 

de custos imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal atinja efetivamente os 

objetivos, o Congresso Nacional deverá apreciar e votar as alterações necessárias 

para que a Lei 4.320/64, também funcione como um instrumento capaz de efetivar a 

implementação desse mandamento, norteando uma melhoria na qualidade da 

fiscalização exercida pelos Tribunais de Contas. Delineia ainda o autor que, em 

função dos fatos comentados anteriormente, fruto da Lei 4.320/64, existe grande 

dificuldade para implantar qualquer sistema de acumulação de custos na 

administração pública, e ainda mais para implantar um sistema de custo destinado à 

avaliação da gestão, conforme proposta da LRF.  

Para Cristiano (2002, p. 78) os mesmos autores recomendam o custeamento 

baseado em atividades no qual sejam identificados, inicialmente, os custos das 

atividades desenvolvidas que, posteriormente, podem ser alocados aos produtos e 

projetos. (Figura 5.1).  
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Figura 5.1: Fluxo do sistema de custeamento por atividades 
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Fonte: Cristiano (2002, p.80). 
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Para Cristiano (2002, p. 79) considerando-se as deficiências dos sistemas 

tradicionais, reflexo da alta participação dos custos indiretos e da grande diversidade 

de serviços, fatores que oportunizaram o surgimento do método ABC e são 

largamente presentes nas organizações governamentais, percebe-se que o referido 

método, por proporcionar maior acuraria na identificação do custo dos bens e 

serviços e, ainda, principalmente, por gerar informações que permitem avaliar e 

acompanhar a gestão e patrimonial supera os demais no cumprimento da exigência 

legal. A expectativa reinante, segundo Ribeiro (2000, p. 39), é de que o sistema de 

custos a ser implantado em cumprimento às exigências legais propicie condições 

para que implementem um modelo de contabilidade de gestão nos moldes adotados 

pelas organizações privadas, que mostre, claramente, os processos e seus custos 

para servir de base concreta para a decisão de cortes nos gastos de forma mais 

racional, não somente nas situações de crise, mas, sobretudo, como uma prática 

continuada para atingir a eficiência. 

 

9.6. BENEFÍCIOS DO MÉTODO ABC. 

 

Para Brimson (1996), são dois os principais benefícios da contabilidade por 

atividades. O primeiro permite maior acuraria dos custos dos produtos. O segundo 

proporciona maior visibilidade dos processos, permitindo oportunidades de redução 

de custos e melhorias de desempenho. 

A competição aumenta a necessidade de se ter o custo do produto mais 

exato, porque a empresa não pode mais repassar as ineficiências, praticando preços 

mais altos. No entanto, para Brimson (1996), talvez ainda mais importante que 

conhecer o custo do produto seja ter a visibilidade dos desperdícios e das 

oportunidades de melhoria de desempenho para capacitar a administração, de tal 

forma que ela possa aumentar a competitividade. Uma vez que grande número de 

decisões de negócios utiliza dados de custos, torna-se importante a correta 

determinação deles. Brimson (1996, p.188-189) indica uma série de objetivos para 

os quais são requeridas as informações de custos: 
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� estabelecer preços de vendas; 

� estimar custos de produtos novos e pedidos específicos; 

� determinar a rentabilidade da expansão ou 

descontinuação de diferentes segmentos do negócio, 

como linhas de produtos, segmentos de mercados, 

canais de distribuição ou clientes; 

� calcular as margens brutas associadas aos produtos; 

� facilitar as decisões de fabricar ou comprar; 

� subsidiar a análise de alternativas de investimentos; 

� valorizar os estoques e calcular o custo dos produtos 

vendidos; e 

� subsidiar decisões sobre fontes de suprimento externo. 

Outras potenciais vantagens do ABC, anunciadas por Brimson (1996), estão 

relacionadas às oportunidades de redução de custos e melhorias de desempenho, 

que podem ser obtidas pelos seguintes fatores: 

� o desempenho e o custo de uma atividade permitem a 

comparação com diferentes divisões e com outras 

empresas dentro da indústria, possibilitando identificar e 

introduzir melhorias nos processos. Para Afonso (2000), 

nas organizações governamentais essa comparação é 

facilitada uma vez que todas utilizam os mesmos 

códigos de classificação das contas; 

� o gerenciamento de uma boa estrutura de atividades, 

aliada à contínua mix de produtos escolhidos para a 

venda, permitem assegurar que as atividades 

contribuem para o atingimento dos objetivos 

empresariais; 

� o sistema de gerenciamento de custos permite a 

identificação de atividades que não agregam valor e são 

secundárias para a missão da empresa. A visibilidade 

dessas atividades é a base para a melhoria contínua. 

Alguns dos objetivos da melhoria contínua são: a. 
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eliminação do desperdício; b. melhoria do desempenho 

das atividades que agregam valor; c. sincronização do 

lead time na introdução de novos produtos e no ciclo de 

produção; d. melhoria da qualidade; e. eliminação das 

variações constatadas no processo pela correção da 

causa principal das variações; e f. simplificação de 

atividades; 

�  as atividades são compatíveis com os objetivos do TQM 

(Total Quality Management – Gerenciamento da 

Qualidade Total), que segundo Brimson (1996) 

determinam fazer as coisas certas da primeira vez e 

melhorar continuamente. Conhecendo os processos, 

esclarece Hammer (1998), os indivíduos são 

estimulados a trabalhar em equipe, com cooperação 

mútua, responsabilidade individual e vontade de fazer 

um trabalho melhor com o propósito de alcançar 

determinados resultados e objetivos definidos pelos 

clientes, tanto internos quanto externos; 

� o grande detalhamento das atividades relacionadas a 

cada função da organização que, segundo Bornia 

(2002), ocorre na etapa inicial de implantação do 

ABC/ABM, e o modo acurado como os custos são 

alocados às atividades, são fatores, segundo Brimson 

(1996), que facilitam a compreensão do ambiente 

complexo dos negócios, permitindo captar as novas 

atividades, os custos e o desempenho associados às 

mudanças nas atividades e nos fatores de produção; 

�  por meio das atividades, todos os indivíduos conhecem 

os principais processos, facilitando o intercâmbio de 

idéias;  

�  o ABC permite entender os inter-relacionamentos entre 

as atividades, realçando a ligação de uma atividade 

específica com as atividades que causam sua execução, 
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de forma que a ação corretiva possa ser aplicada à 

causa original do custo. 

Para Bornia (2002) além de proporcionar o cálculo mais acurado do custo dos 

produtos, que contribui para diversos tipos de decisões, o ABC é uma ferramenta de 

gestão, por meio da qual os custos passam a ser visíveis e, dessa forma, podem ser 

alvo de programas que objetivem melhores resultados para a organização, de 

redução de custos e melhorias de desempenho. 

 

9.7. FASES DE IMPLANTAÇÃO DO MÉTODOD ABC. 

 

Para Boisvert (1999), a concepção do ABC exige uma série de etapas, cuja 

ordem de execução difere de acordo com quem concebe a elaboração do ABC 

geralmente se inclui no contexto mais amplo da concepção de um sistema de gestão 

(planejamento e controle) dos custos empresariais. 

Para o caso em estudo, por se tratar de uma organização governamental, o 

ABC, segundo Cristiano (2002, p. 81) deve ser concebido para o atendimento às 

exigências previstas no Artigo 50, §3º, da Lei Complementar nº 101/00, conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige um sistema destinado, 

principalmente, à avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. A maior 

preocupação do ABC é quanto ao fornecimento de informações úteis à tomada de 

decisões gerenciais. Nesse sentido, pela ordem de importância, são adotados os 

seguintes procedimentos para a alocação dos insumos: alocação direta, 

rastreamento e rateio. Ainda segundo o autor, a alocação direta é utilizada quando 

existe a clara possibilidade de identificar os insumos aos respectivos produtos. 

Significa dizer que os custos diretos não representam dificuldades quando o objetivo 

do sistema for o cálculo dos custos dos produtos. O rastreamento é utilizado para a 

alocação dos custos indiretos aos produtos. Consiste na identificação dos 

direcionadores de custos que melhor representam à relação de causa e efeito entre 

os insumos e as atividades desenvolvidas. O rateio é utilizado quando alguns gastos 

não podem ser diretamente alocados aos produtos nem rastreados a alguma 
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atividade. Para Martins (2001), de 10 a 20% do total dos custos são alocados com 

base em rateio. 

Ainda com referência aos custos indiretos, Cogan (1998, p. 18) ensina que há 

tentativa de transformar as despesas indiretas em despesas diretas incidentes em 

cada atividade e que as organizações usam três métodos para estimar os custos 

que ocorrem na execução das atividades. O primeiro método, de menor custo, mas 

também menos preciso, agrega os gastos em todos os recursos destinados àquela 

atividade e divide o total pelo número de vezes que a atividade foi realizada. O valor 

obtido é alocado ao produto específico com base no número de vezes que a 

atividade foi realizada para esse produto. Este método entende que cada ocorrência 

de atividade consome a mesma quantidade de recursos. O segundo método, mais 

preciso e mais oneroso que o primeiro, aloca os insumos considerando o tempo 

gasto para a realização de cada atividade. O terceiro método, mais oneroso que os 

dois anteriores, consiste em medir diretamente os recursos consumidos em cada 

ocorrência da atividade. Dessa forma, um bem ou serviço que seja particularmente 

difícil de ser produzido pode exigir os chamados direcionadores de carga direta, os 

quais medem os recursos usados cada vez que a atividade é executada. 

Este terceiro método envolve o dispêndio de altos custos de implantação e de 

manutenção, haja vista que requer um sistema de ordens de produção em que 

materiais, recursos de computação e tempo de empregados possam ser atribuídos 

cada vez que a atividade for realizada. Diante disso, sua utilização só se justifica 

quando grandes quantidades de recursos são necessárias para a atividade e 

quando produtos e clientes diferem consideravelmente nas demandas que colocam 

naquela atividade. De outro lado, ainda segundo o autor, mesmo com a utilização do 

primeiro método, os resultados serão bem superiores aos conseguidos com a 

utilização dos sistemas tradicionais, tanto em relação à apuração dos custos quanto 

em relação a outras informações gerenciais. 

A implantação do método ABC pode seguir as etapas propostas por Boisvert (1999, 

p. 53), conforme a seguir:  

 
1. Descrever as atividades da empresa; 

2. Identificar os recursos às atividades; 
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3. Definir os centros de reagrupamento e definição e mensuração dos objetos de 

custo; 

4. Elaborar uma listagem dos objetos de custo; 

5. Definir os direcionadores de custo; 

6. Identificar as atividades aos objetos de custo;  
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10. NECESSIDADE DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃ O. 

  

Para Cristiano (2002, p. 84) o ABC pode propiciar uma ampla gama de 

informações. Dessa forma, o primeiro procedimento na fase de implantação consiste 

na clara definição do seu escopo, de acordo com os objetivos que se queira atingir 

com ele. Definidos os objetivos, o próximo passo consiste na identificação ou 

mapeamento das atividades relevantes dentro de cada departamento. Já foi visto 

que uma atividade é uma combinação de recursos, tais como humanos, materiais, 

tecnológicos e financeiros para produzir bens ou serviços e é composta por um 

conjunto de tarefas necessárias ao seu desempenho. As atividades, segundo 

Martins (2001), são necessárias para a concretização de um processo, que é uma 

cadeia de atividades correlatas e inter-relacionadas. 

A descrição ou mapeamento das atividades, segundo Bornia (2002), constitui 

importante ponto para uma boa implementação do sistema. 

Segundo Kaplan e Cooper (1998) a quantidade de atividades identificadas e 

relacionadas no dicionário de atividades depende do objetivo do sistema, ou seja, 

podem ser breves, contendo 10 a 30 atividades, quando o foco do sistema ABC é de 

estimar custos, ou mais detalhado, quando o objetivo do sistema é de prestação de 

informações úteis à tomada de decisões. 

Segundo Bornia (2002), o grau de detalhamento das atividades é um 

importante fator a ser considerado quando da implantação do método. O maior 

detalhamento fornece informações mais refinadas, permitindo ao gerente detectar 

oportunidades de melhorias no processo. 

a) Identificação dos recursos para as atividades 

A execução de uma atividade depende de um conjunto de recursos, quais 

sejam pessoas, máquinas, suprimentos, computadores e outros. O primeiro 

tratamento a ser dado a estes recursos está ligado aos objetivos e à possibilidade de 

minimizar os gastos com a implantação e a manutenção do sistema. Para tanto, 

Martins (2001) ensina que muitas vezes pode ser recomendável desmembrar uma 
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conta em várias subcontas para melhor evidenciar os recursos utilizados por 

diversas atividades e, por outro lado, é possível agrupar vários itens de custos em 

um só para refletir a natureza do gasto pelo seu total. 

Martins (2001) sugere que a razão geral da empresa pode ser a primeira fonte 

de dados para a identificação dos recursos para custear as atividades. Além disso, 

ainda segundo o autor, geralmente é necessário também solicitar estudos da área 

de engenharia e realizar entrevistas com os responsáveis pelos departamentos ou 

processos e até com quem executa a atividade. Identificados os recursos e a forma 

como eles serão tratados, desmembrados ou agrupados, o próximo passo consiste 

na alocação desses recursos às atividades, o que, segundo Bornia (2002), deve 

representar da melhor maneira possível o consumo dos insumos pelas atividades. 

de custos às atividades se dá por meio de direcionadores de custos, que é o fator 

que determina a ocorrência de uma atividade.  

b) Apropriação dos custos aos produtos 

A etapa final do sistema consiste na alocação dos custos das atividades aos 

diversos objetos de custos. Para Boisvert (1999) os objetos de custo constituem o 

que se pretende medir: os bens e serviços, os fornecedores, os clientes ou ainda 

outros objetos. Pode-se entender que objetos de custos constituem os motivos pelos 

quais um a organização implanta seu sistema de custos. 

No caso dos produtos serem os objetos de custos, faz-se necessário, 

segundo Martins (2001, p. 104), o “levantamento da qualidade e quantidade de 

ocorrência dos direcionadores de atividades por período e por produto”. As diversas 

atividades são alocadas aos produtos com base em um direcionador de atividades, 

que reflete o uso das diversas atividades pelos respectivos produtos. E, ainda 

segundo Martins (2001, p.107), tal direcionador de atividades “deve ser o fator que 

determina ou influencia a maneira como os produtos consomem (utilizam) as 

atividades”. Pois a histórica fragilidade dos controles de custos e de resultados, 

aliada às também históricas deficiências dos sistemas de controles internos da 

administração pública brasileira, são os resultados de descuidos e de falta de 

investimentos em capacitação e treinamento de pessoal, por isso ser considerado 

não relevante ou entendido como mera burocracia, ou ainda, o que é pior, por ser 
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entendido como empecilho a projetos políticos irresponsáveis, o que caracteriza o 

normal desenvolvimento das ações, permitindo a ocorrência de anormalidades sem 

possibilitar que estas sejam identificadas.  

O sistema de controle interno, previsto no Artigo 70 da Constituição Federal 

promulgada em 1988, na definição de Cook e Winkle (1981) constitui o plano da 

organização, com atribuições de deveres e responsabilidades destinados a proteger 

os ativos, comunicar as diretrizes da administração, aumentar a exatidão e a 

fidedignidade das diversas informações geradas e promover e avaliar o operacional. 
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11. MÉTODO ABC DE CUSTEIO E A LEI DE RESPONSABILIDA DE FISCAL. 

 

Para Kaplan e Cooper (1998, p. 16) o sistema de custeio baseado em 

atividades surgiu em face da grande quantidade de recursos indiretos 

utilizados no processo de produção, motivado, principalmente, pela 

significativa diversificação de produtos, processo de produção e clientes, com 

o objetivo de não apenas mostrar o exato custo dos produtos, mas suprir a 

necessidade de uma série de informações destinadas à tomada de decisões 

pelos gestores. E ainda, o ABC permite visualizar os diversos processos 

desenvolvidos em uma organização, bem como a participação e o 

desempenho de cada um dos departamentos (e seus indivíduos) em cada um 

desses processos. 

Cogan (1998) exemplifica que se uma organização pretende melhorar 

a eficiência, objetivando melhores resultados com custos menores, necessita 

conhecer as atividades, o que as praticas tradicionais não permitem por 

estarem focados nos departamentos, ou seja, tem uma visão vertical da 

organização. 

O sistema ABC, segundo Cristiano (2002), permite uma visão 

horizontal, capta as despesas por atividades e as compõe por processo ou 

subprocessos, apresentando a transparência necessária para análise de valor 

de cada processo. Ainda o autor, o custeio ABC, a exemplo de seu maior 

sucesso nas organizações privadas, dentro dos demais sistemas, está mais 

indicado para avaliação e o acompanhamento da gestão nas organizações 

públicas, conforme exigido no art.50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ademais, ainda conforme o autor, a avaliação da gestão das entidades 

públicas deve ser baseada no predicado das decisões tomadas pelos 

respectivos dirigentes, refletida no aumento da quantidade e da qualidade dos 

serviços públicos com redução de custos.    
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12. A DEFINIÇÃO DE RECUROS PARA EFEITO DE CUSTEIO P OR ATIVIDADE 

NA JUSTIÇA FEDERAL. 

 
 
 
 Conforme leciona BRIMSON, em texto já citado (1991), torna-se 

especialmente recomendável o custeio por atividade, pois registra os custos no 

tempo exato em que eles ocorrem e não quando deveriam ocorrer ou poderiam ter 

ocorrido. 

 

 É nesse sentido que se faz necessário dar aos diversos componentes de 

custos – os recursos – um instrumento adequado e individualizado, às vezes tendo-

se que desprezar por inteiro os conceitos e registros do que a contabilidade pública 

chama de despesas. 

 

 Segundo Gadelha (2002, p. 116) a estrutura temporal dos custos contrasta 

amplamente com o conceito de despesa orçamentária da contabilidade pública e 

exige uma série de providências, com vistas à obtenção dos dados sobre recursos 

consumidos pelas atividades, que não correspondem ao conceito de despesa 

orçamentária. Certo é que todo custo foi em determinado momento um desembolso 

financeiro (ou o será, caso não tenha sido ainda pago o recurso consumido); daí por 

que as despesas públicas, no caso, da Justiça Federal, proporcionam valiosa 

informação para se ter uma idéia da natureza (e não da mensuração) dos recursos 

empregados. 

 

12.1. OS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA FEDERA L – SERGIPE. 

 

  
 Segundo Gadelha (2002) as despesas públicas constituem um satisfatório 

início para se conhecer a natureza dos recursos aplicados. Para se elaborar um 

sistema de custos há de fazerem diversos ajustes nos números contábeis, com 

vistas a adaptá-los à realidade dos recursos verdadeiramente aplicados nas 

atividades praticadas pelos órgãos jurisdicionais. O primeiro desses ajustes seria a 

exclusão de algumas despesas que não são gastos do Poder Judiciário como é o 

caso dos precatórios – conta 3.3.1.90.91 e 3.3.3.90.91 – e das indenizações e 
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restrições – conta – 3.3.3.90.93. Segundo, a exclusão de despesas relativas a 

períodos anteriores, que, na contabilidade pública, não podem ser lançadas 

diretamente como patrimônio líquido, devendo ser objeto de dotação própria do ano 

em que se efetivar o reconhecimento e pagamento. 

 

 A rigor, ainda conforme o autor, um bom sistema de custos deveria permitir 

que tais fatos não ocorressem, porém, nem sempre isto é possível dado que há 

inúmeras variáveis administrativas que impõem, no mais das vezes, a transferência 

do pagamento de certos direitos para o futuro, no qual vão surgir tais despesas e 

essas variáveis, em regra, não estão sob o controle decisório de qualquer 

responsável por um sistema de custos.  Uma outra resposta satisfatória para a 

questão de despesas de exercícios anteriores é a capacidade de um sistema 

retrotrair para efeitos de imputar aos exercícios passados os efeitos de fatos que 

estão sendo ora objeto de reconhecimento e pagamento. Ademais, o autor ressalta 

ainda que outro ponto que merece alteração é a estrutura de classificação das 

despesas: na contabilidade pública segue à risca a classificação contida na listagem 

de elementos criada no Manual Técnico Orçamentário - emitido anualmente pela 

Secretaria de Orçamento Federal; para efeito de cálculo de custos, 

fundamentalmente, a natureza dos recursos empregados, as atividades em que 

serão empregados e seu grau de participação em cada grupo. 

 

 

12.2. OS EMPREGOS DOS MATERIAIS DIRETOS NO PROCESSO JUDICIAL. 

 

 

Para Gadelha (2002, p. 126) no que tange aos materiais, um sistema de 

custos deve preocupar-se com a forma e descrição a seguir: 

 

a) controle físico – proteção contra apropriação indébita e uso ou guarda 

impróprios; 

b) controle de investimentos – manutenção e aplicação de quantidades 

apropriadas de estoque; 

c) contabilização dos fatos; e 

d) alocação periódica dos custos aos processos. 
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O controle físico deve envolver ações como a) limitação de acesso físico, 

documentação de toda movimentação e sempre antecedida da devida autorização, 

b) segregações de funções, para evitar que estejam, sobre uma única pessoa, 

funções que permitam cumprir diferentes etapas no ciclo do material, c) precisão nos 

registros sejam de entrada ou de saída; e d) contagem física periódica. 

 

O controle de investimentos em estoque deve ser realizado com vistas a: a) 

evitar compras em volumes elevados que possam gerar custos financeiros, 

problemas de estocagem ou perda da validade dos estoques, ou, no sentido 

contrário, compras em montantes pequenos, de forma, a comprometer a demanda 

das varas; b) determinação do nível de mínimo que define o ponto de pedido. Na 

prática, tudo isto tem sido feito, porém submetido às limitações impostas pelas 

dotações orçamentárias. 

 

Contabilização dos fatos: no setor público, conforme já mencionado, toda 

aquisição de material de consumo é contabilizada logo após o fornecimento, a débito 

de conte de despesa (nomeadamente, 3.3.3.90.30 – outras despesas correntes – 

material de consumo) e a crédito da disponibilidade financeira ou do passivo 

fornecedores; concomitantemente, é registrada a entrada das mercadorias no ativo 

circulante a crédito e de uma conta de resultados do grupo. 

 

A contabilidade deve manter registros sintéticos de material, e, paralelamente, 

a administração deve produzir um sistema de controle de cada item individualizado 

(que poderia chamar-se de razão de materiais ou fichas de controle de estoque) de 

forma a permitir: 

 

a) conhecimento de toda a composição do almoxarifado a cada momento; 

b) os custos de todos os materiais adquiridos e 

c) os custos dos materiais empregados na produção. 
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13. APLICANDO AS TÉCNICAS DO SISTEMA ABC NA ANÁLISE  DOS 

PROCESSOS DOS CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA FED ERAL – 

SERGIPE. 

  

Para visualizar a implantação da técnica relativa ao Sistema ABC, visando à 

sua adequação para a utilização no Órgão, sob análise, detectou-se a necessidade 

premente de identificar os processos/atividades para, posteriormente, aferir seus 

custos e analisá-los com o objetivo de subsidiar as tomadas de decisões, no sentido 

de racionalizar e otimizar os recursos disponíveis. 

 

Nesse contexto, foram analisados 05 processos /atividades sob a ótica dos 

custos diretos e indiretos, a saber: 

 

a) PROCESSO: T&D – TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO. 

 

Após análise crítica dos dados apresentados observa-se que o Órgão investiu 

um valor de R$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reais) em atividades de 

treinamento e desenvolvimento utilizando 93,47% dos recursos que foram 

repassadas para este fim - no valor de R$ 108.800,00 (cento e oito mil reais).  As 

referidas despesas são enquadradas como custo direto que contemplam: Matrícula 

/inscrição de participantes representada por 14% do valor investido; 37% equivalente 

às despesas com diárias e 49% referentes às despesas com passagem aérea. Ainda 

nesse contexto, pode-se concluir que os investimentos com atividades de 

treinamentos impactam 0,33% do Orçamento Geral do Órgão.  

 

b) PROCESSO: INFORMATIZAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. 

 

Após análise dos dados, observa-se que o Órgão aplicou 98% dos recursos 

das verbas que foram destinadas para custear o processo de informatização, sendo 

distribuídas da seguinte forma: Custo Direto, no montante de R$ 1.406.305,27 (hum 

milhão, quatrocentos e seis mil, trezentos e cinco reais e vinte sete centavos); 

Custos Indiretos, no montante de R$ 39.287,50 (trinta nove mil, duzentos oitenta 

sete reais e cinqüenta centavos), perfazendo um total de R$ 1.445.592,77 (hum 
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milhão, quatrocentos quarenta e cinco mil, quinhentos noventa e dois reais e setenta 

sete centavos): 

 

1. No item correspondente à compra de equipamentos foram desembolsados 

o valor de R$ 590.968,85 (quinhentos e noventa mil, novecentos sessenta oito reais 

e oitenta e cinco centavos), tendo sido previsto no orçamento o valor de R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais), representando 98% na execução orçamentária, e 

40,08% do custo total.  

 

2. No tocante ao comparativo com os servidores do quadro foi constatado que 

a JF recebeu do orçamento o valor de R$ 421.200,00 (quatrocentos e vinte e um mil, 

duzentos reais), representando 100% de cumprimento na execução orçamentária e 

29,13% do valor total.  

 

3. No que tange à contratação de serviços terceirizados, através de licitação, 

observou-se que foram previstos um valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco 

mil reais), sendo executado R$ 110.391,82 (cento e dez mil, trezentos e noventa e 

um reais e oitenta e dois centavos), correspondendo a 88,31% do valor previsto, e 

7,63% do valor global. Já em relação às despesas relativas aos Serviços de 

Telecomunicações (Links) foram previstos no orçamento recursos na ordem de R$ 

176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sendo executado R$ 175.484,60 (cento 

e setenta e cinco mil, quatrocentos oitenta e quatro reais e sessenta centavos), 

correspondendo a um gasto de 99,7% do valor previsto e 12,13% do valor global.  

 

Quanto às despesas relativas à material de consumo para a informática, o 

Órgão recebeu no orçamento o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 

sendo desembolsados o valor de R$ 108.260,00 (cento e oito mil, duzentos e 

sessenta reais), correspondendo 98,41% de cumprimento e 7,4% do valor global.  

 

No que se refere aos Custos Indiretos, observou-se que as despesas 

relacionadas com Energia foram previstos R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e gastos o 

montante de R$ 25.557,50 (vinte e cinco mil, quinhentos cinqüenta sete reais e 

cinqüenta centavos), representando 85,19% do valor previsto e 1,76% do valor 

global. Já os custos relativos ao contrato de manutenção e conservação da rede 
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elétrica foram orçados e gastos, na usa integralidade, o valor de R$ 13.710,00 (treze 

mil, setecentos e dez reais), correspondendo 0,94% do valor global.  

 

c) PROCESSO: PROTOCOLO GERAL – NUCLEO DE ATENDIMENT O AOS 

JURISDICIONADOS. 

 

De acordo com os dados analisados, observa-se que a Justiça Federal tinha 

disponibilizado em seu orçamento o valor de R$ 80.100,00 (oitenta mil e cem reais), 

para suprir as necessidades inerentes aos serviços desenvolvidos no Protocolo 

Geral para o exercício do ano 2005. Deste montante, foi executada a quantia de R$ 

75.385,75 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco 

centavos), o equivalente a 94,11% de sua previsão.  

 

Tomando-se como parâmetro o orçamento geral do referido Órgão constatou-

se que o processo em análise representa um percentual de 0,24%. Dos itens 

analisados para a constatação dos percentuais supramencionados, destacaram-se 

os seguintes custos diretos: No que se refere aos valores relacionados à contratação 

de servidores para compor o quadro efetivo foram orçados e realizados a quantia de 

R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), impactando em 23,08% nas 

despesas relacionadas para este processo.   

 

Quanto às despesas com serviços terceirizados, contemplando a contratação 

de recepcionistas, sistema de telecomunicação – LINKS e serviços de reprografia,  o 

Órgão disponibilizou em seu orçamento R$13.100,00 (treze mil e cem reais), sendo 

realizado uma despesa na ordem de R$ 12.183,00 (doze mil, cento e oitenta e três 

reais), o equivalente a um percentual de 93% de execução orçamentária/financeira e 

impactando em 16,16% no valor total destinado para este processo. No tocante as 

despesas relacionadas aos bens patrimoniais, incluindo neste item, mobiliário em 

geral, equipamentos de informática, aparelhos em geral (telefone e fax) e aparelhos 

de ar condicionados, foram orçados o valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e 

duzentos reais) e realizados R$ 14.550,00 (quatorze mil, quinhentos e cinqüenta 

reais), resultando uma execução orçamentário/financeira de 89,81% e 

comprometendo 19,30% do orçamento geral para este processo.  
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 Já as despesas relacionadas à infra-estrutura, contemplando os itens de 

manutenção e engenharia, bem como materiais de consumo geral (expediente, copa 

e cozinha), foi orçado R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e realizado R$ 

4.072,75 (quatro mil, setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), apresentando 

uma execução orçamentária de 96,97% e comprometendo 5,40% do montante geral 

destinado para tal fim. No que tange aos custos indiretos, abrangendo as despesas 

inerentes a energia, água e esgoto, vigilância armada, limpeza e conservação e 

custo com ligações telefônicas, foram orçados o valor de R$ 29.200,00 (vinte e nove 

mil e duzentos reais) e desembolsados R$ 27.180,00 (vinte e sete mil, cento e 

oitenta reais), apresentando uma execução orçamentária/financeira na ordem de 

93,08%, correspondendo 36,05% de comprometimento do orçamento geral 

destinado para este processo. 

 

d) PROCESSO: MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE UMA SECRETAR IA DE 

VARA FEDERAL – FÓRUM PRINCIPAL. 

 

Analisando os dados apresentados para a manutenção operacional de uma 

Secretaria de Vara Federal – Fórum Principal, observou-se que o órgão elaborou 

uma previsão orçamentária num valor de R$ 349.120,00 (trezentos e quarenta e 

nove mil, cento e vinte reais), e desembolsou efetivamente o montante de R$ 

333.642,00 (trezentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais), 

apresentando uma execução orçamentária/financeira na ordem de 95,57%. 

Considerando o orçamento geral do órgão, as despesas relativas ao processo em 

análise impactaram em 1,08%.  

 

Avaliando o desempenho dos custos diretos obteve-se os seguintes 

resultados: No item relacionado as despesas com pessoal contratado para compor o 

quadro efetivo, contemplando 22 servidores e 02 Juízes Federais, houve previsão e 

execução orçamentária e financeira da ordem de R$ 118.500,00 (cento e dezoito 

mil, quinhentos reais), impactando 35,51% do valor geral destinado para o referido 

processo.  

 

Quanto às despesas relacionadas a serviços terceirizados, neste caso 

incluindo o sistema de telecomunicação – LINKS, contratação de recepcionistas e 
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serviços de reprografia, foram orçados a quantia de R$ 41.500,00 (quarenta e um 

mil, quinhentos reais) e desembolsados R$ 38.857,00 (trinta e oito mil, oitocentos 

cinqüenta e sete reais), representando um percentual de execução 

orçamentária/financeira de 93,63%, e comprometendo 11,65% em relação à 

despesa total destinada para este fim. No que tange as despesas relacionadas aos 

bens patrimoniais, neste caso abrangendo os itens relacionados a mobiliários em 

geral, equipamentos de informática, veículos, central telefônica, equipamentos de ar  

condicionados e aparelhos em geral, foi orçado o valor de R$ 53.620,00 (cinqüenta e 

três mil, seiscentos e vinte reais) e executado R$ 46.928,00 (quarenta e seis mil, 

novecentos vinte e oito reais), representando uma execução orçamentária e 

financeira de 87,52%, impactando 14,07% de toda verba relacionada ao processo 

sob análise. No que ser refere aos custos relativos a manutenção e engenharia, bem 

como material de consumo em geral, constatou-se que foi orçado o valor de R$ 

26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) e realizado R$ 24.463,00 (vinte e 

quatro mil, quatrocentos sessenta e três reais), correspondendo 92,31% de 

execução orçamentária e financeira.  

Quanto aos custos indiretos, observou-se que foi orçado um montante de R$ 

109.000,00 (cento e nove mil reais), e executado o montante de R$ 104.894,00 

(cento e quatro mil, oitocentos noventa e quatro reais) representando uma execução 

orçamentária e financeira de 96.23%. A referida análise consta os seguintes itens: 

Água e esgoto, Energia, ligações telefônicas, segurança e limpeza e higienização. 

Considerando o valor total para esta atividade/processo, detectou-se um percentual 

de comprometimento na ordem de 31,44%. 

 

e) PROCESSO: AMPLIAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL COM A INS TALAÇÃO DE 

UMA VARA FEDERAL – SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. 

 

  De acordo com os dados apresentados pela Administração da JF – Sergipe 

observou-se que para o processo de ampliação do órgão, no exercício de 2005, foi 

disponibilizado o montante de R$ 1.609.000,00 (hum milhão, seiscentos e nove mil 

reais) e realizado o valor de R$ 1.584.773,00 (hum milhão, quinhentos e oitenta e 

quatro mil, setecentos e setenta e três reais), correspondendo uma execução 

orçamentária e financeira de 98,49%, comprometendo 5% do orçamento geral.   
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Analisando o desempenho dos custos diretos, constatou-se que os custos 

para contratação do quadro efetivo, incluindo 22 servidores e 02 Juízes Federais, 

foram orçados e executados o valor de R$ 118.500,00 (cento e dezoito mil, 

quinhentos reais), impactando em 7,48% dos valores destinados para este processo.  

 

Quanto aos serviços terceirizados, contemplando os serviços de limpeza e 

higienização, segurança, sistema de telecomunicações – links, contratos de 

recepcionistas e serviço de reprografia, foi orçado de R$ 126.500,00 (cento e vinte e 

seis mil e quinhentos reais) e realizado R$ 121.393,00 (cento e vinte e um mil, 

trezentos noventa e três reais), apresentando uma execução orçamentária e 

financeira da ordem de 95,96%, comprometendo 7,66% dos custos destinados para 

este processo.  

 

No que se refere aos bens patrimoniais, abrangendo os itens: mobiliário em 

geral, equipamentos de informática, aparelhos em geral (ar condicionado, aparelho 

telefônico, fax, central telefônica, geladeira e fogão), os valores orçados perfazem o 

montante de R$ 178.800,00 (cento e setenta e oito mil, oitocentos reais) e realizado 

R$ 156.550,00 (cento e cinqüenta e seis mil, quinhentos e cinqüenta reais), 

representando uma execução orçamentária e financeira de 91,12% , impactando 

9,88% dos custos geral para o processo.  No que tange os serviços de engenharia, 

aluguel e obras foram orçados R$ 1.165.000,00 (hum milhão, cento e sessenta e 

cinco mil reais) e realizado R$ 1.163.000,00 (hum milhão, cento e sessenta e três mil 

reais), apresentando 99,84% de execução orçamentária e financeira, 

comprometendo 73,40% do orçamento geral destinado a implementação do 

processo sob análise.  

 

Quanto aos custos indiretos, abrangendo as rubricas de energia, água e 

esgoto e telefonia, foi orçado o valor de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos 

reais) e executado R$ 25.150,00 (vinte e cinco mil, cento e cinqüenta reais), 

contando com uma execução orçamentária de 92,46%, impactando 1,59% dos 

custos totais. 
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CONCLUSÃO.  

Conforme demonstrado, a aplicação de um sistema de custeio para o setor 

público configura não apenas um imperativo legal, mas uma necessidade da 

administração que deseja ser eficiente e cumprir, assim, com o papel que a 

sociedade lhe atribui. 

A sistemática de apuração de custos por atividade, em face de suas naturais 

características, apresenta-se como um instrumento adequado ao fornecimento de 

informações permitindo uma melhor tomada de decisão por parte do administrador 

público, uma vez que revela com mais clareza os focos de desperdícios cometidos, 

permitindo, assim, a realocação de recursos em atividades, melhorando o 

desempenho do setor público. 

Ficou comprovado que a utilização do método ABC é de grande valia nas 

instituições públicas nas quais existam uma ampla variedade de produtos, clientes 

ou processos.  

Não se pode olvidar, porém, que o método ABC produz informações 

intermediárias que podem ser perfeitamente utilizadas com o objetivo de 

comparabilidade para efeitos de análise.   

Para cumprir este papel é de todo recomendável que a administração pública 

desenvolva sistemas de custos distintos para cada tipo de serviço público oferecido 

e todos eles apartados do próprio Sistema de Administração Financeira do Governo 

Federal – SIAFI, pois a tentativa de conjunção tenderia a afastar as especificidades 

de cada serviço público distinto dos demais, compreendendo a consecução de seus 

objetivos. 

Para o desenvolvimento desse sistema, faze-se necessário que a 

administração pública defina para cada serviço público, com características próprias, 

parâmetros elementares do conceito de custos que pretende implantar. Para tanto, 

necessita, ainda, promover um discussão entre os diversos setores envolvidos na 

produção de cada serviço distinto, para que se definam os pontos basilares do 

sistema pleiteado. 
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No trabalho em tela, após definição do modelo de custeio a ser adotado, bem 

como da aplicação das técnicas do mesmo na análise dos processos dos custos 

para manutenção da Justiça Federal – Sergipe, item 12, obteve-se os resultados, 

chegando-se as seguintes ponderações: 

a) Processo T&D – Treinamento e Desenvolvimento. 

Analisando que 86% dos recursos foram desembolsados para atender as 

despesas com deslocamento e diárias seria recomendável para a Administração 

seguir diretrizes no sentido de viabilizar atividades relacionadas à capacitação 

funcional, dentro da própria instituição - "Fórum da Justiça Federal ou na Cidade na 

qual está sediada (Aracaju/SE). Como forma de promover maior número de 

atividades de treinamentos com menor custo possível, sugere-se viabilizar parcerias 

estratégicas visando a racionalização e otimização destas despesas, a exemplo 

de:Instituições de ensino: Universidade Federal,  Universidade Tiradentes e Escola 

da Magistratura Federal em Sergipe - ESMAFE; Instituições bancárias para busca de 

patrocínios e Outros órgãos federais. 

 Ações sugeridas para o próximo exercício: executar a sistemática para 

"Levantamento da Necessidade de Treinamento", aplicando para todos os 

servidores do Órgão e pleitear o acréscimo de recursos que possam subsidiar as 

atividades sugeridas. 

 

b) Processo: Informatização da Justiça Federal. 

 

Analisando o cenário relativo aos custos diretos e indiretos no Processo de 

Informatização da Justiça Federal, pode-se constatar que o valor gasto com 

aquisição de equipamentos de informática representou um percentual muito elevado 

do montante geral previsto para o citado processo. Assim, é relevante que a 

Administração adote tratativas objetivando a manutenção preventiva dos 

equipamentos visando uma maior durabilidade dos mesmos, sendo os recursos 

deslocados para outras áreas, a exemplo de contratação de pessoal terceirizado 

para serem inseridos na Diretoria de Informática, melhorando, desta forma, o apoio 

logístico e operacional aos setores do Órgão. 
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c) Processo: Protocolo Geral – Núcleo de Atendiment o aos Jurisdicionados. 

 

Com base no cenário apresentado para o processo relacionado ao 

atendimento para os jurisdicionados observa-se que dentro das diretrizes 

orçamentárias planejadas, houve a execução dos valores em quase a sua 

totalidade.  Em outro ângulo de análise constatou-se que o comprometimento da 

realização de despesas para manutenção do referido processo, em relação ao 

orçamento geral, equivale a um percentual muito irrisório, em se tratando de uma 

atividade relevante para a Instituição.  

 

Diante do quadro apresentado, a Administração poderia adotar providências 

no sentido de incrementar as verbas para o processo, visando subsidiar, desta feita, 

atividades de treinamento e desenvolvimento profissional destinados aos servidores 

do quadro efetivo e terceirizados, possibilitando uma maior agilidade e qualidade na 

prestação de serviços junto aos jurisdicionados.  

 

Com o intuito de acompanhar os avanços tecnológicos, bem como visando à 

racionalização/otimização do processo em foco poder-se-ia agregar valores 

orçamentários para a informatização na gestão de documentos, adotando a 

sistemática de digitalização de processos judiciais. A iniciativa objetiva, 

fundamentalmente, dirimir custos relativos com a reprografia e material de 

expediente, especificamente, com papel, além de garantir a segurança das 

informações veiculadas dentro do próprio órgão. 

 

d) Processo: Manutenção operacional de uma Secretar ia de Vara Federal – 

Fórum Principal. 

 

 Como a JF é um órgão de prestação de serviço jurisdicional aos Cidadãos e 

que essa prestação de serviço é ofertada através das atividades fim do referido 

órgão, atividade esta que, principalmente, é desempenhada pela Secretaria de Vara, 

e como no âmbito da jurisdição contempla 07 Secretarias, pode-se concluir que o 

custo total para o desempenho desta atividade corresponde aproximadamente 8% 

do orçamento geral do órgão. Assim sendo, considerando a irrelevância do impacto 

financeiro sob o custo geral da JF, em detrimento da importância que este processo 
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possui, sugere-se que a Administração avalie os dados e verifique a possibilidade de 

ampliar valores orçamentários destinados ao incremento tecnológico e/ou atividades 

de treinamentos visando oportunizar o crescimento profissional dos servidores  que 

executam suas atividades laborais neste processo. 

 

e) Processo: Ampliação da Justiça Federal com a ins talação de uma Vara 

Federal – Subseção Judiciária. 

  

Com base nas análises dos dados constata-se que o maior custo para 

atender a política governamental de descentralizar a Justiça Brasileira, no caso 

analisado, a instalação de uma vara federal no interior de Sergipe recai nos 

primeiros anos de seu funcionamento, haja vista que o custo da obra totaliza o maior 

percentual, aproximadamente 73% dos recursos, inicialmente, disponibilizados.  

 

É válido ressaltar que seria indispensável à adoção de estatísticas 

processuais a partir da instalação da subseção para avaliar o seu custo–benefício do 

dispêndio, visando à realização do objeto. Havendo demanda que justifique a ação 

chegaríamos à conclusão se o mandamento jurídico que determina a 

descentralização jurisdicional obteve êxito. 

 

A conclusão é que, a contribuição de um modelo conceitual de um sistema de 

custo para a Justiça Federal/SE, recaia na aplicabilidade do Sistema “ABC”, 

inclusive constatando-se a sua aplicabilidade, podendo ser um instrumento capaz de 

auxiliar os administradores no processo de tomada de decisões gerenciais, na 

melhoria do desempenho do Órgão e cumprimento da missão do Estado. Porém, 

como conseqüência do processo, resultado da história recente, há que se dispor de 

paciência e consciência.  
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