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Resumo 
 
 
 
CABRAL, Kennedy Ramos; FIGUEIREDO, Luciano Freire de; LIMA, Florisvaldo 

Anunciação de. Aspectos da mensuraração do custo na administração pública:  um 
estudo no âmbito do governo do Estado da Bahia -  Salvador, 2002. 55f. Monografia 
(Especialização em Contabilidade Pública)-Programa de Especialização em Contabilidade 
Pública, UFBA, 2002. 

 
 

As mudanças provocadas por um mundo globalizado, a elevada carga tributária, o 
aumento  das necessidades sociais e as exigências legais têm levado a administração pública a 
buscar melhor eficiência e qualidade  nos serviços públicos, ou seja, precisa fazer mais e 
melhor com  menos ou com os mesmos recursos. Para isso, é necessário conhecer os custos 
efetivos e saber se cada atividade foi desenvolvida com economicidade. Para tanto, a 
administração necessita aplicar métodos já consagrados na iniciativa privada, para mensurar 
os custos de suas atividades. A administração necessita obter informações gerenciais para 
auxiliar aos gestores em suas tomadas de decisões. O Custeio Baseado em Atividades (ABC) 
tem-se mostrado como o mais eficiente método de apuração de custos, pois apresenta a 
flexibilidade necessária para o setor de serviços e é ferramenta útil para o processo de 
reestruturação e de melhoria da gestão. Na administração pública do Estado da Bahia a 
implantação de um Sistema de Custos Baseado em Atividades pode ser realizada de duas 
formas: 1- migrando as informações do SICOF para um sistema de custos independente; 2- 
criando um módulo de custos no próprio SICOF. No entanto, somente a implantação de um 
sistema de custos não satisfaz a necessidade de  melhor atender ao objetivo do setor público: o 
bem da comunidade. Para que estejam orientados para os resultados, é necessário que os 
gestores, utilizando-se dos sistemas de informações, avaliem o desempenho presente e 
apontem as tendências do desempenho futuro. Para isto, os custos baseados em atividades 
proporcionam informações gerenciais mais adequadas, possibilitando-lhes tomarem melhores 
decisões. 
 
 
 
Palavras-chave:  Administração Pública; Mensuração de Custos; Sistema ABC. 
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Abstract 
 
CABRAL, Kennedy Ramos; FIGUEIREDO, Luciano Freire de; LIMA, Florisvaldo 

Anunciação de. Aspectos da mensuraração do custo na administração pública:  um 
estudo no âmbito do governo do Estado da Bahia -  Salvador, 2002. 55f. Monografia 
(Especialização em Contabilidade Pública)-Programa de Especialização em Contabilidade 
Pública, UFBA, 2002. 

 
 

The changes provoked by a globalized world, the high tax burden, the increase of the 
social necessities and legal requirements, have taken the public management to search for 
better efficiency and quality in the public services, in other words need to do more with less 
or with the same recourses. To do that it is necessary to know the effective costs and to know 
if each activity was developed with economicity. Therefore, the management needs to apply 
methods, already sanctioned in the private management, to measure the costs of its activities. 
The management needs to get managerial information to assist to the managers in its decision-
taking. The “Activity Based Costing” – ABC, has been shown as the most efficient method of 
cost verification, as it presents the necessary flexibility for the service sector and is a useful 
tool for the process of reorganization and improvement of the management. In the public 
management of the State of Bahia the implantation of the ABC can be carried through two 
ways: 1- migrating the information of the SICOF for a cost independent system; 2- creating a 
module of costs in the SICOF itself. However, the implementation of a cost system only does 
not satisfy the necessity of better taking care of the public sector objective: the community 
good.The managers in order to being oriented tot the results, it is necessary that the profile of 
them and the information systems evaluate the present performance and points the trends of 
the future performance. For in such a way the activity based costing provide more adequate 
managerial information, making possible to the managers to take better decisions. 

 
 

Key-words: Public Administration; Costs Measuring; ABC System.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

Até a Revolução Industrial (século XIX), quase só existia a Contabilidade Financeira (ou Geral) 

que, desenvolvida na Era Mercantilista, estava bem estruturada para servir às empresas 

comerciais. Para a apuração do resultado de cada período, bem como para o levantamento do 

balanço em seu final, bastava o levantamento dos estoques em termos físicos, já que sua medida 

em valores monetários era extremamente simples: o contador verificava o montante pago por 

item estocado, e dessa maneira valorava as mercadorias. 

 

Com o advento das indústrias, tornou-se mais complexa a função do contador que, para 

levantamento do balanço e apuração do resultado, não dispunha agora tão facilmente dos dados 

para poder atribuir valor aos estoques; seu valor de “compras” na empresa comercial estava 

agora substituído por uma série de valores pagos pelos fatores de produção utilizados. Nada mais 

razoável, para solução desse problema, do que se vê o contador tentando adaptar à empresa 

industrial os mesmos critérios utilizados na comercial. Nesta, no balanço final, permaneciam 

como estoques no ativo apenas os valores sacrificados pela compra dos bens. Nenhum outro 

valor relativo a juros e outros encargos financeiros, a honorários dos proprietários e 

administradores, a salários e comissões de vendedores etc. era ativado. Todos esses gastos eram 

automaticamente apropriados como despesas do período, independentemente da venda ou não de 

mercadorias. Começou-se então a adaptação, dentro do mesmo raciocínio, com a formação dos 

critérios de avaliação de estoques das indústrias. 

 

O valor do estoque dos produtos existentes na empresa, fabricados por ela, deveria então 

corresponder ao montante que seria o equivalente ao valor de “compras” na empresa comercial. 

Portanto passaram a compor o custo do produto os valores dos fatores de produção utilizados 

para sua obtenção, deixando-se de atribuir aqueles outros que na empresa comercial já eram 

considerados como despesas no período de sua incorrência: despesas administrativas, de vendas 

e financeiras. 

 

 Inicialmente, a preocupação dos contadores, auditores, fiscais, empresas, consultorias e 

organizações foi a de fazer da Contabilidade de Custos uma forma de resolver seus problemas de 
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mensuração monetária dos estoques e do resultado, não a de fazer dela um instrumento de 

administração. Por isso, em virtude da não utilização de todo seu potencial no campo gerencial, a 

Contabilidade de Custos deixou de ter uma evolução mais acentuada por um longo tempo. 

 

Devido ao crescimento das empresas, com o conseqüente aumento da distância entre 

administrador, ativos e pessoas administradas, a Contabilidade de Custos, passou a ser encarada 

como uma eficiente forma de auxílio no desempenho dessa nova missão: a gerencial. É 

importante ser lembrado que essa nova visão, por parte dos usuários de custos, não data de mais 

que algumas décadas, e, por essa razão, ainda há muito a ser desenvolvido. 

 

Com o advento da nova forma de se usar a Contabilidade de Custos, ocorreu seu maior 

aproveitamento em outros campos que não o industrial. No caso de instituições não tipicamente 

daquela natureza, tais como instituições financeiras, empresas comerciais, firmas de prestação de 

serviços etc., onde seu uso para efeito de balanço era quase irrelevante (pela ausência de 

estoques), passou-se a explorar seu potencial para controle e para tomada de decisões até pela 

administração pública. Dessa forma, a prática contábil passou a considerar o sistema de custos 

no contexto de um sistema de informações gerenciais e, como tal, como uma eficaz ferramenta 

para a instituição da controladoria. 

 

A mudança no ambiente econômico mundial que vem acontecendo há algum tempo tem levado a 

administração pública a buscar melhor eficiência e qualidade nos serviços públicos. Nesse novo 

ambiente, produtividade e qualidade constituem-se em metas a serem alcançadas por todas as 

instituições. Muitos administradores ao divulgarem projetos implantados em sua gestões 

costumam enfatizar as características quantitativas dos investimentos realizados, a exemplo de 

volume de obras realizadas e populações atendidas.No entanto, raramente são apresentadas 

informações que indiquem a razoabilidade dos custos envolvidos e a qualidade resultante do 

empreendimento. 

 

Verifica-se, assim, que, sob essa ótica, o quanto se faz é, para esses, mais importante do que 

como se faz. De que adianta saber que uma determinada rua foi asfaltada, por exemplo, se não se 

sabe o seu custo-benefício para a sociedade? Para isso, é necessário conhecer o custo efetivo 

daquela obra, visando inferir se aquele projeto foi feito com economicidade. Caso o custo seja  

maior que o previsto, pouco pode ter valido aquela obra, pois trouxe, sim, prejuízo para a 

população, onerando os cidadãos com uma má aplicação dos recursos públicos. 
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Com a preocupação voltada para o equilíbrio fiscal, entrou em vigor a partir de 05 de maio de 

2000 a Lei Complementar Federal nº 101 – também denominada de Lei de Responsabilidade 

Fiscal – que introduziu uma importante ênfase no controle dos gastos governamentais. Para esse 

fim, essa norma legal instituiu mecanismos para o controle dos déficits, através da fixação de 

limites para o endividamento público, para as despesas de pessoal, condições para a renúncia de 

receitas e para a criação de despesas de caráter continuado, limites esses relacionados às receitas 

arrecadadas. Outra importante inovação foi introduzida no parágrafo 3º do artigo 50 dessa Lei, 

com relação à contabilidade governamental: “A administração pública manterá sistema de custos 

que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial”. 

 

Assim, a apuração de custos que era anteriormente uma técnica considerada pelos 

administradores como  mais uma ferramenta de gestão, passou a ser uma exigência legal no 

âmbito da administração governamental. Por outro lado, os limites de endividamento têm efeitos 

diretos sobre o desempenho das contas públicas. Quanto menor a dívida onerosa, menores 

tendem a ser os desembolsos para pagamento de juros. 

 

Com a elevação da carga tributária, que em 1999 atingiu o percentual de 30,86 (tabela 1), os 

governantes dificilmente optarão pela conhecida solução de aumentar impostos para pagar as 

despesas sempre crescentes, uma vez que a carga tributária brasileira é uma das mais elevadas do 

mundo, com um agravante: sem retorno social que corresponda às necessidades da população. 

 

TABELA 1: CARGA TRIBUTÁRIA EM % DO PIB   

ANO CARGA TRIBUTÁRIA EM % DO PIB ANO CARGA TRIBUTÁRIA EM % DO PIB 

1970 25,98 1985 27,06 
1971 25,26 1086 26,19 
1972 26,01 1987 23,77 
1973 25,05 1988 22,43 
1974 25,05 1989 24,13 
1975 25,22 1990 28,78 
1976 25,14 1991 25,24 
1977 25,55 1992 25,01 
1978 25,70 1993 25,78 
1979 24,66 1994 29,75 
1980 24,52 1995 29,41 
1981 25,25 1996 28,93 
1982 26,34 1997 29,20 
1983 26,97 1998 30,62 
1984 24,34 1999 30,86 

FONTE: IBGE (em 1999, de out. a dez., os valores mensais do PIB  foram estimados).                                                                                      

Dentro da realidade deste  novo cenário  onde, por um lado, permanecem as necessidades sociais 

exigindo providências por parte do governo e, do outro, a impossibilidade de geração de novos 
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recursos através de endividamento público ou elevação da carga tributária, resta ao gestor 

público uma melhor execução dos gastos através de uma política de austeridade e técnicas 

gerenciais modernas para priorização dos investimentos e avaliação dos custos envolvidos. 

  

1.2. Formulação do problema   

A preocupação com a correta aplicação dos recursos públicos tem levado alguns administradores 

à busca de formas de se tentar medir custos mais adequadamente, visando ao conhecimento de 

como foi executado determinado projeto e qual o seu custo-benefício à população. Os recursos 

são escassos, por isso é fundamental sua aplicação com racionalidade.  

 

A necessidade permanente de se reduzir os “déficits” públicos nas três esferas de governo, 

racionalizando os custos, sem perder de vista a necessária manutenção da qualidade ou aumento 

na oferta de serviços prestados à comunidade, deve constituir-se em preocupação central dos 

governos responsáveis. 

 

Um princípio inquestionável é que a redução de custos não deve afetar a qualidade do serviço 

prestado ao público. Uma deficiência verificada nos cortes lineares de orçamento é a falta de 

análise da relação custo/benefício e, portanto, da correta identificação dos gastos supérfluos, que 

podem ser cortados sem a deterioração da qualidade dos serviços essenciais. 

 

 A economicidade na gestão pública está estreitamente ligada a informações adequadas de 

custos; sem estas, não se sabe quais e como os  insumos impactam os resultados esperados. Os 

próprios sistemas contábeis e orçamentários tradicionais tornam-se insuficientes - quando não 

inadequados - diante de tão drásticas mudanças no ambiente dos negócios públicos. 

 

Portanto, devido à extrema dificuldade dos governos na proposição de redução de gastos, em 

grande parte por disporem de sistemas de controle de custos inadequados, como mensurar os 

custos públicos, de forma adequada, tendo como base os princípios de avaliação já 

consagrados e aplicados pela Contabilidade de Custos? Para que a administração pública seja 

eficiente, é preciso dispor de informações, que identifiquem, claramente, os processos e seus 

custos para servir de base concreta para  tomada de decisões gerenciais de forma mais racional. 
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1.3  Justificativa 

Nesse sentido, este trabalho propõe-se  mostrar à sociedade que a vocação atual para o equilíbrio 

e até “superávit” das contas públicas, não é através do aumento de impostos e sim por uma 

reorientação na redução de custos. Com uma melhor administração dos custos, o governo terá 

mais condições para atender às necessidades sociais, que são ilimitadas. É necessária a 

utilização, por parte dos gestores, de procedimentos de contabilidade que visem ao melhor uso 

dos recursos públicos, cada dia mais escassos, buscando a oferecer o maior e melhor grau 

possível de bem-estar social à coletividade. 

 

Com a implantação de um correto sistema de custos, seriam identificadas atividades supérfluas, 

auxiliando, portanto, na redução dos gastos públicos, por meio de medidas corretivas. A gerência 

de custos, através de um sistema adequado, também proporcionará à administração pública uma 

melhor alocação de recursos, deslocando-os das atividades não essenciais para as atividades que 

justificam a presença do Estado na sociedade. 

 

A utilização de um bom sistema de custos poderá oferecer indispensáveis subsídios para o 

planejamento orçamentário e processos de licitação pública, e, por conseguinte, melhorar a 

qualidade dos serviços prestados à população, economia dos recursos, gerenciamento das 

atividades, etc. 

 

1.4. Objetivos 

Geral:  

Analisar o atual Sistema de Informações Contábeis e Financeiras do Estado da Bahia – SICOF, 

sob a ótica de sua utilização com o propósito de implantar um sistema de custos auxiliar para a 

gestão governamental. 

Específico: 

 Alertar  a administração para necessidade da criação de um sistema para apuração dos custos. 

 

1.5  Hipóteses 

• O Sistema de Informações Contábeis e Financeiras do Estado da Bahia (SICOF), possibilita a 

apuração de custos de forma adequada. 

• Os métodos de apuração de custos podem ser incorporados ao SICOF. 

• As informações geradas pelo SICOF podem ser utilizadas por um sistema gerencial de 

custos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Raramente, uma informação é totalmente inútil para a administração de uma organização pública 

ou privada. Mas, comumente, muita informação deixa de ser analisada ou transmitida, porque, 

no contexto geral, sua prioridade é pequena, e o tempo disponível por parte da pessoa a quem se 

destina é muito escasso para dela se ocupar. Logo, torna-se inútil. 

 

Cada informação provoca um gasto (nenhuma é gratuita) e pode trazer um benefício. Essa 

relação entre gasto e benefício precisa ser muito bem avaliada na hora da implantação de 

qualquer sistema de custo, e mesmo depois, durante todo seu funcionamento. 

 

Existem diversos critérios e métodos para mensurar custos e, conseqüentemente,  auxiliar  as 

administrações em suas tomadas de decisões. Na busca incessante de se obter o custo real de um 

bem ou serviço, vários conceitos são estudados. Dentre eles, alguns merecem destaque: custos 

diretos, indiretos, fixos e variáveis. Diretos e indiretos dizem respeito ao relacionamento entre o 

custo e produto ou serviço prestado. Os custos diretos são fácil, objetiva e diretamente 

apropriáveis aos produtos ou serviços. Já os indiretos, precisam de esquemas especiais para 

alocação, tais como bases de rateios, estimativas etc. Custos fixos e variáveis são uma 

classificação que não leva em consideração o produto ou serviço, e sim o relacionamento entre o 

valor total do custo num período e o volume de produção. 

 

O esquema básico tradicional da contabilidade de custos, consiste na apropriação dos custos 

diretos aos produtos e serviços e apropriação, mediante rateios, dos custos indiretos aos produtos 

e serviços.  Deve-se levar, também, em consideração, a departamentalização,  para uma racional 

distribuição dos custos indiretos. Os custos indiretos devem ser rateados segundo os critérios 

julgados mais adequados para relacioná-los aos produtos e serviços em função dos fatores mais 

relevantes que se conseguir. 

 

Um grande número de autores concorda que o Custeio Baseado em Atividades, conhecido na 

literatura técnica também como ABC – Activity Based Costing - é uma ferramenta que permite 

melhor identificação dos custos através das atividades executadas pela administração e suas 

respectivas relações com os produtos ou serviços. Para a utilização desse sistema, é necessária a 
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definição das atividades relevantes dentro dos departamentos, bem como dos direcionadores de 

recursos que irão permitir a aplicação dos diversos custos incorridos aos produtos ou serviços. 

 Eliseu Martins (2001, p. 100), pronunciando-se sobre o assunto, afirma: 

 
            Uma atividade é uma combinação de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros 

para se produzirem bens ou serviços. É composta por um conjunto de tarefas necessárias ao seu 
desempenho. As atividades são necessárias para a concretização de um processo, que é uma 
cadeia de atividades correlatas, inter-relacionadas.  
 

Quando discorrem sobre a pretensão, por parte da moderna administração, de superar o sistema 

burocrático tradicional, voltando-se para a eficiência e eficácia das ações públicas, Lima e Castro 

(2000, p. 182) comentam: 

 

            Os métodos de custeio tradicionais, adotados inclusive na iniciativa privada, já servem de 
parâmetros para muitas instituições públicas, notadamente as militares. Entretanto, como o 
objetivo do governo é a informação gerencial, outros métodos têm sido estudados e até oferecidos 
treinamentos aos agentes públicos para sua implantação, como o Activity Based Costing (Custeio 
Baseado em Atividades), adotado inclusive pela Contabilidade Pública do governo norte-
americano. 

            A filosofia do Método ABC, como é conhecido no Brasil, consiste em que as atividades da 
instituição devem ser o centro de análises e controles, possibilitando apresentar qual é o custo de 
cada atividade do governo. Por meio desse método, o cidadão saberia o custo aos cofres públicos 
da atividade de despoluição do rio de sua cidade, da atividade de uma consulta no posto de saúde 
de sua comunidade, entre outras. Ficaria evidenciado se os gastos praticados pelo governo em 
determinada atividade estariam compatíveis com os praticados na iniciativa privada. 

 

Ao enfatizar a necessidade de priorizar a qualidade do gasto público, Alonso (1999, p. 63)  

demonstra evidente preferência pelo sistema de custos ABC, quando afirma: 

 

           A melhoria do desempenho da administração pública é uma necessidade que vem sendo 
evidenciada nesta década. Primeiro, porque o padrão da inserção do Brasil na economia mundial 
requer melhor desempenho do setor público, dado o caráter sistêmico da competitividade. 
Segundo, porque a crise fiscal do Estado exige que o governo faça mais com menos recursos. Daí 
a prioridade para a qualidade do gasto público. A proposta apresentada é que o governo 
desenvolva e implante sistemas de custos baseados em atividades (ABC), pois estes apresentam a 
flexibilidade necessária para o setor de serviços e são ferramentas úteis nos processos de 
reestruturação e de melhoria da gestão. Os sistemas ABC, são superiores aos métodos de custeio 
tradicionais, pois: 1) reduzem as distorções do rateio dos custos indiretos e fixos; 2) não apenas 
apuram custos, mas também mostram como e onde se formam os custos, favorecendo uma 
mudança efetiva de atitude dos gestores. 

 

A justificativa mais atual para se obter um sistema de custos eficiente é o controle. Controlar 

significa conhecer a realidade, compará-la com o que se esperava ser, localizar divergências e 

tomar medidas visando à sua correção. Para se chegar ao controle, importante se torna a 
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utilização de um adequado sistema de informações, conforme se depreende dos comentários de 

Catelli (1999, p. 163), quando trata dessa indispensável ferramenta gerencial: 

 

           Um pré-requisito para um desempenho eficaz da função controle é um sistema de informação 
eficiente, que revelará a necessidade de ações corretivas no momento oportuno, possibilitando 
aos gestores julgar se seus objetivos ainda são apropriados ou não, por causa das mudanças 
ambientais constantes. 

 

A má informação é, muitas vezes, pior do que nenhuma. Não raro é preferível deixar de se ter 

um dado do que tê-lo errado, principalmente se nele acreditamos. É, pois, importante que sejam 

estudadas e superadas as reações à implantação do Sistema. O pessoal deverá ser educado para 

entender sua utilidade e treinado para fazê-lo funcionar. 

 

A importância de se contar com um adequado sistema de informações para uma eficaz 

administração dos recursos das instituições na busca dos melhores resultados é considerado com 

unanimidade pelas diversas correntes de estudiosos. A esse respeito, pronunciam-se Figueiredo e 

Caggiano(1997, p. 34) 

 

            O modelo de informação tem como objetivo principal a adequação do sistema de informação ao 
processo decisório, fornecendo informações cujas tendências sejam levar a decisões ótimas com 
relação ao resultado econômico, fazendo com que os gestores, entre as várias alternativas, 
selecionem aquela que otimizará o resultado: reduzindo custos, aumentando receitas, aumentando 
lucro, aumentando eficiência, aumentando a eficácia. 

 

A escolha do sistema depende do objetivo que com ele se pretende atingir; o seu nível de 

detalhes também depende disso e do quanto bastará para sua obtenção. As informações são caras 

e sua utilidade não é igual em todos os níveis de detalhes. 

 

A implantação do sistema deve ser, na medida do possível, gradativa, não necessariamente 

imposta com os mesmos detalhes e sofisticações em todos os departamentos e níveis. 
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3. METODOLOGIA   

 
3.1  Dimensão espaço-temporal do foco da pesquisa   

Será estudado o Sistema de Informações Contábeis e Financeiras – SICOF, que é o sistema 

contábil utilizado pelo governo do Estado da Bahia, responsável pela contabilidade de todas as 

Secretarias e órgãos/entidades da administração estadual. Este Sistema foi implantado em janeiro 

de 1997, com o objetivo de prover a Diretoria da Contabilidade Pública de um instrumento de 

controle para acompanhamento orçamentário, financeiro, patrimonial e contábil do Estado, 

reunir os dados contábeis e financeiros de todos os órgãos da administração direta e indireta em 

um único banco de dados, visando agilizar o acesso, controle e sua manutenção. 

 

3.2  Procedimento metodológico 

Os procedimentos metodológicos sugeridos para este estudo incluem levantamento bibliográfico 

sobre os métodos e critérios para mensuração de custos, levando em consideração aqueles já 

consagrados pelas empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços. Será, também, 

efetuado estudo de caso do SICOF - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras do Estado 

da Bahia. Esta pesquisa pretende mostrar o funcionamento do SICOF, principalmente com 

referência às informações voltadas para os custos dos Projetos e/ou Atividades. Será verificada a 

possibilidade da utilização dos dados do SICOF para compor um Sistema de Custos, que permita 

a obtenção dos custos reais dos Projetos/Atividades, Unidades Orçamentárias, Unidades 

Gestoras, Superintendências, Diretorias, Gerências, Departamentos, enfim das atividades 

executadas, possibilitando decisões gerenciais por parte dos administradores públicos. 

 

Essas informações serão úteis e necessárias para que seja modelado um Sistema de Custos, 

baseado em critérios de mensuração, que estejam de acordo com os princípios contábeis e legais, 

o que conduzirá o gestor público a  identificar os verdadeiros causadores de desperdícios e os 

gastos supérfluos na administração pública, ajudando-o a iniciar uma efetiva redução dos custos. 

 

Pretende-se, com base na fundamentação teórica alicerçada pelo estudo de caso do SICOF, 

elaborar conclusões de acordo com o arco lógico proposicional desta monografia.  
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE SISTEMAS DE CUSTOS 

 
4.1  Sistemas de Custos  

Os contadores normalmente definem custo como um recurso sacrificado ou de que se abre mão 

para um determinado fim. Muitas pessoas consideram custos como quantias monetárias (como 

reais,dólares, libras) que devem ser pagas na obtenção de mercadorias ou serviços. 

 

Para guiar suas decisões, os gestores sempre desejam saber quanto custa determinada coisa 

(como por exemplo um novo produto, um projeto, uma máquina, um serviço ou um processo). 

Chamamos esta “coisa” de objeto de custo.  

 

A contabilidade de custos é uma atividade que se assemelha a um centro processador de 

informações, que recebe (ou obtém) dados, acumula-os de forma organizada, analisa-os e 

interpreta-os, produzindo informações de custos para os diversos níveis gerenciais. AFONSO, 

Roberto A. E. Modernização da gestão: uma introdução à contabilidade de custos. Informe – SF 

nº 18, 2000 do BNDES.  

 

Figura 1: Sistemas de Contabilidade de Custo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Informe-SF – BNDES nº 18, 2000 

 

 Fundamentalmente, a contabilidade de custos refere-se hoje às atividades de coleta e 

fornecimento de informações para as necessidades de tomada de decisão de todos os tipos, desde 

as relacionadas com operações repetitivas, até as de natureza estratégica, não repetitivas, e, 

ainda, ajuda na formulação das principais políticas das organizações. 
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Contabilidade de 
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4.2 Acumulação e apropriação de custo 

A acumulação de custo é a compilação de dados de custo, de maneira organizada, através de 

um sistema contábil. A apropriação de custo é um termo geral que engloba (1) apropriação 

direta dos custos acumulados a um objeto de custo, e (2) aplicação dos custos acumulados a um 

objeto de custo. Custos que são apropriados diretamente a um objeto de custo são denominados 

custos diretos, e custos que são alocados a um objeto de custo são denominados custos indiretos. 

 

Um sistema de custo pode ser estruturado em dois estágios básicos: 

Estágio 1 - acumulam-se custos de acordo com alguma classificação “natural” (muitas 

vezes autodescritivas) como materiais, mão-de-obra, combustível, propaganda; 

Estágio  2 - apropriam-se estes custos aos objetos de dispêndio. 

. 

4.3  Custos diretos e indiretos 

A classificação dos custos da empresa, dos produtos, das operações, enfim, do objeto que está 

sendo examinado e analisado, em diretos e indiretos destina-se a fornecer informações para a 

determinação do montante mais realístico do custo desse objeto, bem como para o controle dos 

custos dos centros de responsabilidade e, de modo geral, de todos os segmentos que tiverem seus 

custos identificados e acumulados. Segundo Martins (1982, p.53), 

 
Os custos diretos e indiretos dizem respeito ao relacionamento entre os custos e o produto feito: 
os primeiros são fácil, objetiva e diretamente apropriáveis ao produto feito, e os indiretos 
precisam de esquemas especiais para alocação, tais como bases de rateio, estimativas etc.” 

 

4.4 Apropriação de custos 

A maior questão com relação a custos é saber quando eles têm um relacionamento direto ou 

indireto com um determinado objeto de custo. 

• Custos diretos de um objeto de custo são os custos que estão relacionados a um 

determinado objeto de custo e que podem ser identificados com este de maneira 

economicamente viável (custo efetivo). 

• Custos indiretos de um objeto de custo são os custos que estão relacionados a um 

determinado objeto de custo mas não podem ser identificados com este de maneira 

economicamente viável (custo efetivo). Os custos indiretos podem ser  aplicados ao 

objeto de custo através de rateios, que é um dos  método de alocação. 
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A apropriação direta de custo é o processo de transferência dos custos diretos a um objeto de 

custo desejado. O rateio de custo é o processo de transferência dos custos indiretos a um objeto 

de custo desejado. A apropriação de custo engloba os dois processos acima.  

 

4.5 Critérios de rateios 

A ação de ratear também pode ser denominada, e muitas vezes o é, de apropriação, alocação, 

distribuição e atribuição. Essas denominações sempre aparecem nas demonstrações de custos. Os 

custos rateados são sempre custos indiretos, pois o rateio é realizado mediante o emprego de 

critérios e taxas que resultam na divisão proporcional de um montante global e comum.  

 

Todos os custos indiretos só podem ser apropriados, por sua própria definição, de forma indireta 

aos produtos ou serviços, isto é, mediante estimativas, critérios de rateios, previsão de 

comportamento de custos etc. Todas essas formas de distribuição contêm, em menor ou maior 

grau, certo subjetivismo. Portanto, a arbitrariedade sempre vai existir nessas alocações, sendo 

que às vezes ela existirá em nível bastante aceitável, e em outras oportunidades só serão aceitas 

por não haver alternativas melhores. Existem vários critérios de rateios, por exemplo: área 

ocupada por cada departamento, número de funcionários disponível em cada departamento, etc. 

Cada empresa adota o critério ou critérios que traduzam o melhor nível de aceitação e que mais 

se aproxime da sua própria realidade. Alocação de custos é um problema inevitável em quase 

todas as organizações e em quase todos os aspectos da contabilidade. Porém, os custos indiretos 

representam considerável percentagem dos custos atribuídos aos objetos de custo. 

 

4.6 . Departamentalização 

Departamento é a unidade mínima administrativa para a contabilidade de custos. Diz-se unidade 

mínima administrativa porque sempre há um responsável para cada departamento. Na maioria 

das vezes um departamento é um centro de custos, ou seja, nele são acumulados os custos 

indiretos para posterior aplicação aos produtos ou serviços. A departamentalização dos custos é 

realizada por vários motivos. Um deles é o desejo de eliminar o maior número possível de custos 

indiretos. A contabilidade de custos pode articular-se com os responsáveis por diversas áreas e 

estudar com eles a melhor maneira de estruturar seus setores para subdividí-los em 

departamentos e cuidar que, ao mesmo tempo, se organizem no sentido de procederem à 

identificação do maior número possível de custos. 

A departamentalização dos custos vai permitir o estabelecimento de taxas de absorção 

departamentais, conferindo maior confiabilidade ao trabalho de apropriação dos custos chamados 
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indiretos. A apropriação dos custos indiretos aos departamentos e aos produtos é sempre 

realizada por meio das taxas de absorção.  

 

4.7  O sistema de custos como ferramenta da Controladoria 

Somente a implantação de um sistema de custos não satisfaz a necessidade de melhor atender ao 

objetivo do setor público: o bem da comunidade. Um sistema de custos, para ser eficiente, 

precisa identificar, mensurar, reportar e analisar informações que permitam ao administrador 

público tomar boas decisões. A controladoria tem por finalidade garantir informações adequadas 

ao processo decisório, colaborando com os gestores na busca da eficácia gerencial.  

 

A controladoria pode ser conceituada como o conjunto de princípios, procedimentos e métodos 

oriundos das ciências de Administração, Economia, Psicologia, Estatística e principalmente da 

Contabilidade, que se ocupam da gestão econômica das instituições, com o fim de orientá-las 

para a eficácia. 

 

A controladoria tem recebido crescente e merecida atenção. Alguns estudiosos têm afirmado que 

administração e tomada de decisão são sinônimos. Com efeito, existem poucas atividades 

gerenciais que não envolvam, de certa forma, tomada de decisão. Desde que a qualidade da 

informação disponível seja essencial para a qualidade da decisão, um sistema de informação 

adequado e eficiente é pré-requisito para o sucesso gerencial. 

 

A controladoria é uma área coordenadora das informações sobre gestão econômica. No entanto, 

ela não substitui a responsabilidade dos gestores por seus resultados obtidos, mas busca induzi-

los à otimização do resultado econômico. Portanto, os gestores, além de suas especialidades, 

devem ter conhecimento adequado sobre gestão econômica, tornando-se gestores do negócio, 

cuja responsabilidade envolve as gestões operacional, financeira, econômica e patrimonial de 

suas respectivas áreas. Segundo Catelli (1999, p. 372),  “a missão da controladoria é assegurar a 

otimização do resultado econômico da organização”. 

 

Fica assim evidente o imprescindível papel de um sistema estruturado para mensuração dos 

custos governamentais como gerador de informações gerenciais tratadas no âmbito institucional 

da controladoria. As informações assim processadas, aliadas a outras de caráter não financeiro 

ou econômico - também levantadas ou tratadas no âmbito da controladoria - suprirão as 

necessidades de balizadores para a fixação das prioridades da administração pública e para a 
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instituição de indicadores de desempenho a serem estabelecidos como metas nos programas 

governamentais. 
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5.  CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES (ABC) 
O custeio baseado em atividades, conhecido como ABC (Activity Based Costing), é uma 

metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio 

arbitrário dos custos indiretos. O ABC pode também ser aplicado aos custos diretos. 

 

Com o avanço tecnológico e a crescente complexidade dos sistemas de produção, em muitas 

indústrias os custos indiretos vêm aumentando continuamente, tanto em valores absolutos quanto 

em termos relativos, comparativamente aos custos diretos. Daí a importância de um tratamento 

adequado na alocação dos custos indiretos aos produtos ou serviços, pois os graus de 

arbitrariedade e de subjetividade podem provocar enormes distorções. A utilização do ABC pode 

também oferecer subsídios para que se atendam às exigências legais com o mínimo de 

arbitrariedade no tratamento dos custos indiretos. 

 

No entanto, a utilidade do custeio baseado em atividades não se limita ao custeio de produtos. 

Ele é, acima de tudo, uma poderosa ferramenta a ser utilizada na gestão de custos. Portanto, é um 

enfoque para se aprimorar um sistema de custeio. Ele se concentra nas atividades como se 

fossem os principais objetos de custo. Uma atividade é um evento, tarefa ou unidade de trabalho 

com um determinado propósito. O ABC utiliza o custo dessas atividades como base para 

distribuir para outros objetos de custo, tais como produtos, serviços ou clientes. 

 

Os conceitos e a metodologia do Custeio Baseado em Atividades aplicam-se também às 

empresas não-industriais, pois 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 (telecomunicações, energia e outras), hospitais, escolas etc.  

 

O ABC pode ser implementado sem interferir no sistema contábil corrente da empresa ou 

organização, isto é, pode ser um sistema paralelo; pode, também, ser utilizado apenas 

periodicamente. Neste caso, a periodicidade poderá ser preestabelecida ou ficar na dependência 

de fatores como: alteração do mix de produtos, na tecnologia de produção, no perfil de consumo 

de recursos pelas atividades ou destas pelos produtos, etc. 
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O ABC, por ser uma ferramenta eminentemente gerencial pode, também, incorporar conceitos 

utilizados na gestão econômica, custo de oportunidade, custo de reposição, depreciação diferente 

dos critérios legais, etc. 

 

O uso do ABC é extraordinário em termos de identificar o custo das atividades e dos processos e 

de permitir uma visão muito mais adequada para a análise custo/benefício de cada uma dessas 

atividades e desses processos. Permite o levantamento do quanto se gasta em determinadas 

atividades e tarefas, bem como em processos onde não se agrega valor ao produto.  

 

5.1  Direcionador de custos 

Direcionador de custos é o fator que determina a ocorrência de uma atividade. Como as 

atividades exigem recursos para serem realizadas, deduz-se que o direcionador é a verdadeira 

causa dos custos. Portanto, o direcionador de custos deve refletir a causa básica da atividade e, 

consequentemente, da existência de seus custos. 

 

Há que se distinguir dois tipos de direcionadores: os de primeiro estágio, também chamados de 

“direcionadores de recursos” e os de segundo estágio, chamados de “direcionadores de 

atividades”. 

 

O primeiro identifica a maneira como as atividades consomem recursos e serve para custear as 

atividades, ou seja, demonstra a relação entre os recursos gastos e as atividades.  

 

As atividades, ao serem executadas, consomem recursos que a elas devem ser alocados. Os 

direcionadores de recursos responderão às seguintes perguntas: “o que é que determina ou 

influencia o uso deste recurso pelas atividades?” ou “como é que as atividades se utilizam deste 

recurso?”. 

O segundo identifica a maneira como os produtos “consomem” atividades e servem para custear 

produtos (ou outros custeamentos), ou seja, indica a relação entre as atividades e os produtos. 

 

Para efeito de custeio de produtos, o direcionador deve ser o fator que determina ou influencia a 

maneira como os produtos “consomem” (utilizam) as atividades. Assim, o direcionador de custos 

será a base utilizada para atribuir os custos das atividades aos produtos. A quantidade de 

direcionadores com que se vai trabalhar depende do grau de precisão desejado e da relação 
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custo-benefício. Os direcionadores variam de organização para organização, dependendo de 

como e porque as atividades são executadas. 

 

Quadro 1: Exemplos de direcionadores de custos no setor público 

 

ATIVIDADES/PROGRAMAS 

 

 

EXEMPLOS DE DIRECIONADORES 

 Colégio modelo 

 

 Pronto-socorro 

 

 Delegacia 

 

 Saneamento 

 

 Número de alunos matriculados 

 

 Número de atendimento 

 

 Número de ocorrências policiais 

 

 Número de casas atendidas 

 

 

Muitas vezes, é possível agrupar vários itens de custos em um só para refletir a natureza do gasto 

pelo seu total, como por exemplo: 

• salários + encargos + benefícios = custos de remuneração; 

• aluguel + imposto predial + água + luz = custo de uso das instalações; 

• telefone + fax +correio = custo de comunicações; 

• passagens + locomoção + hotel + refeições = custos das viagens. 

 

Outras vezes, pode ser recomendável desmembrar uma conta em várias subcontas para melhor 

evidenciar os recursos utilizados por diversas atividades. Dependendo do grau de precisão que se 

deseje, as atividades podem ser divididas em tarefas e estas em operações. Já um conjunto de 

atividades homogêneas desempenhadas com a finalidade de um fim específico constitui uma 

função, a qual, normalmente, é desempenhada por um departamento. 
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A atribuição de custos às atividades deve ser feita da forma mais criteriosa possível, de acordo 

com a seguinte ordem de prioridade: 

I. alocação direta; 

II. rastreamento; 

III. rateio. 

 

A alocação direta se faz quando existe uma identificação clara, direta e objetiva de certos itens 

de custos com certas atividades. Pode ocorrer com salários, depreciação, viagens, material de 

consumo, etc. 

 

O rastreamento é uma alocação com base na identificação da relação de causa e efeito entre a 

ocorrência da atividade e a geração dos custos. Essa relação é expressa através de direcionadores 

de custos de primeiro estágio, também conhecidos com direcionadores de custos de recursos 

(isto é, de recursos para as atividades).  

 

O rateio é realizado apenas quando não há possibilidade de utilizar a alocação direta nem o 

rastreamento e deve representar uma ínfima parcela do total dos custos envolvidos. 

 

Pelo visto até agora, pode-se deduzir que a simples divisão de departamentos em centros de 

custos já facilita este processo. A abertura dos departamentos em centros de custos já é uma 

evolução para se obter maior grau de precisão, na medida em que identifica bases mais 

apropriadas de alocação, principalmente se os centros de custos refletirem as atividades. 
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6.   IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CUSTOS 

 
A implantação de qualquer sistema de custos é tarefa que requer algumas providências básicas e 

exige abordagem técnica e de relações humanas muito bem definidas. 

 

Para que o funcionamento de um sistema de custos não seja apenas um exercício acadêmico ou, 

então, apenas uma obrigação fiscal e legal, é necessário que os propósitos de cada objeto de 

custeio (a empresa, o departamento, a produção, os serviços, as alternativas, as campanhas, as 

atividades especiais e os seguimentos de distribuição) estejam bastante  definidos e quantificados 

através de metas, parâmetros e orçamento. 

       

O consultor deverá capitalizar o fenômeno da integração de funções, baseando o seu trabalho, 

inicialmente, na atividade de classificação contábil a ser realizada na origem da transação ou da 

operação, com o emprego de um plano de contas preparado especialmente para esse fim. 

 

A implantação de qualquer sistema de informações gerenciais, sobretudo o de custos, não terá 

sucesso se não contar com o apoio decidido da alta administração, principalmente porque os 

dados (monetários e quantitativos) deverão ser colhidos (ou recebidos) pelo contador de custos 

em outras áreas sobre as quais não tem ingerência. 

 

6.1  Fatores comportamentais 

O consultor, ou especialista de custos, na tarefa de implantação ou de reformulação, não pode 

entrar em conflito com as reações humanas que lhe são desfavoráveis. Ele deverá capitalizar 

essas forças, para que se somem aos seus esforços. Ele terá que conviver com elas. Uma das 

maneiras mais fáceis de se alcançar esse objetivo, nas tarefas de planejamento, projeto e 

implantação, é envolver o pessoal que vai usar e trabalhar o novo sistema. 

 

O objetivo desses procedimentos é o de se evitar a sensação de inutilidade que qualquer um tem 

quando se vê obrigado a executar uma tarefa cuja finalidade desconhece. Pior ainda, se dela 

desconfia. 
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6.2  Fatores técnicos 

Um sistema de custos não poderá funcionar de início, satisfatoriamente, numa empresa mal 

organizada. O trabalho de coleta de dados é vital. Esse trabalho é desenvolvido por outros 

sistemas internos, como o sistema de materiais, de pessoal, de contabilidade e de produção, 

considerados os mais importantes. 

 

Um sistema de custos deverá ser instalado de tal modo que possa contribuir para a  correção 

automática dos desvios e de ocorrências não planejadas. Caso seja instalado convenientemente, 

será auto-regulável. Outro problema que deverá ser equacionado no início do trabalho é o 

representado pela “análise custo-benefício”. Não é muito fácil medir os benefícios, mas os custos 

deverão ser medidos. A medida dos custos já servirá de base para que a administração julgue os 

benefícios que os resultados do sistema a ser implantado trarão. 

 

A informação é cara porque consome tempo para ser obtida. Tempo, às vezes, de equipamento 

para ser processada e também para ser lida. Consome horas, desde setores de menor custo até a 

alta (e cara) administração. A tendência é de, para se obterem as primeiras informações, gastar-se 

uma quantia razoável com a designação ou contratação de algumas pessoas especializadas. Após 

isso, a adição de número de informações, bem como de sua qualidade, acaba por assumir o 

seguinte comportamento: o custo de algumas a mais é relativamente irrelevante até determinado 

ponto, por entrarem quase que automaticamente no Sistema; mas, a partir de certo momento, 

passam a exigir certo grau de sofisticação e de aumento de pessoas e papéis, que acabam por ter  

um acréscimo de custo muito grande. 

 

Sendo crescentes os gastos envolvidos na captação, no processamento e na transmissão da 

informação e sendo decrescente a sua utilidade, torna-se imperioso um meticuloso estudo para 

um adequado julgamento, a fim de se decidir onde parar com o acréscimo de detalhes de um 

Sistema de Custos. 

 

6.3  Implantação gradativa 

Tendo-se em vista o comentado quanto às reações contrárias à implantação de qualquer Sistema 

de Custos, bem como o próprio custo de seu funcionamento, é fácil verificar que a implantação 

deve, normalmente, ser gradativa. Onde antes nunca houve sistemas formais de captação de 

dados, há que se começar com o mínimo. 
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 Deve-se, inclusive, iniciar pela motivação junto ao pessoal, mostrando, pelo menos aos gerentes 

dos diversos setores, o que é o sistema global, o que ele pretende fazer, como serão juntadas as 

informações, etc. Todos deverão se sentir importante, uma vez que a contribuição por menor que 

seja irá influir em todo esquema. 

 

Após isso, procede-se a seu treinamento, para que o pessoal possa ser esclarecido totalmente de 

todos os tipos de dificuldades que venham a encontrar. Se for possível, esse treinamento deve ser 

feito pessoalmente, e não só por meio de circulares, ordens escritas ou manuais recebidos sem 

maiores esclarecimentos. 

 

6.4  Utilização de sistemas de outras organizações 

O uso indiscriminado de “Pacotes” de Sistemas,  já pré-moldados e desenhados, pode, na maioria 

das vezes, provocar extraordinários insucessos. 

O que um vizinho necessita em termos de informações não é necessariamente o que o outro 

precisa, e o que para um funcionou bem talvez não seja uma boa solução para o outro. O fato de 

um sistema estar funcionando satisfatoriamente em um concorrente não implica que ele tenha 

sucesso no outro, já que o grau de sofisticação em termos de estrutura administrativa, qualidade 

do pessoal e educação pode ser diferente. O que de fato rege a escolha do sistema é a forma de 

gestão da organização. 
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7. O SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS -             

SICOF 

 
O SICOF – Sistema de Informações Contábeis e financeiras - foi instituído pelo Decreto nº 6131, 

de 27 de junho de 1996, entrando em vigor no ano seguinte, por força da Instrução Normativa da 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia nº 01, de 02 de janeiro de 1997, que dispõe sobre os 

procedimentos a serem utilizados, no âmbito da administração pública estadual, decorrentes da 

implantação do novo sistema, com os seguintes objetivos: 

 

• prover a DICOP de um instrumento para controle e acompanhamento orçamentário, 

financeiro, patrimonial e contábil do Estado; 

• reunir os dados contábeis e financeiros de todos os órgãos da administração direta e 

indireta em um único banco de dados, pertencente ao Estado, visando agilizar o acesso, 

controle e manutenção dos mesmos; 

• automatizar o processo de execução orçamentária da receita e da despesa pública, 

assegurando o grau  de consistência e confiabilidade dos registros dos atos e fatos 

contábeis do Estado; 

• agilizar o processamento dos dados, permitindo maior parametrização do sistema e 

eliminando redundância de arquivos e dados; 

• sistematizar o acesso e agilizar as informações para os diversos níveis decisórios; 

• possibilitar a transmissão automática de documentos para a rede bancária; 

• auxiliar o usuário quanto a tomada de decisões, oferecendo-lhe as mais diversificadas 

informações gerenciais. 

 

Responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo do Estado 

da Bahia, o SICOF proporciona também a geração de relatórios, elaboração de balanços, 

balancetes e demonstrativos necessários à prestação de contas do governador, bem como os 

relatórios utilizados por todos os órgãos e entidades estaduais regidos pela Lei 4.320/64. 

 

Dentro do aspecto da execução orçamentária, o SICOF utiliza como base a classificação 

institucional, funcional, por programa e segundo a natureza da despesa, identificando:  

• poder, secretaria e unidade orçamentária responsável pela despesa; 

• função, subfunção, programa, projeto/atividade a que pertence a despesa; 
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• tipo de despesa que está sendo realizada, inclusive identificando o respectivo elemento de 

despesa; 

• origem dos recursos. 

 

Para um entendimento melhor quanto a essas classificações, a seguir está discriminada uma 

conta do orçamento do Estado da Bahia do ano de 2001: 

 

3.17.004.04.121.038.1111.3.4.90.30.00 

onde: 

3 = poder executivo 

17 = secretaria do planejamento 

004 = unidade orçamentária 

04 = função administração 

121 = subfunção planejamento e orçamento 

038 = programa planejamento e articulação do desenvolvimento 

1111 = projeto modernização e gestão do sistema estadual de planejamento 

3 = despesa corrente 

4 = outras despesas correntes 

90 = aplicação direta 

30 = material de consumo (elemento de despesa) 

00 = recursos do tesouro 
 

 Figura 2: Dotação Orçamentária 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15/03/02      SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS     TPSC713G-713G 
  17:13:24       DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP        < 2001 SCN0 > 
 =============================================================================== 
  CONSULTA CONTA ORCAMENTARIA              3 17 004 (PODER/SECRETARIA/UNIDADE) 
                             COMPLEMENTO OPCIONAL: __ ___ ___ ____ _ _ __ __ __ 
                               VALOR A VISUALIZAR: S - SALDO DOTACAO 
  
     SEL          NUMERO DA CONTA                            VALOR 
     ---  -------------------------------------     ----------------------- 
      _   3.13.004.04.123.087.1065.3.4.90.35.01                      253,60 
      _   3.13.004.04.123.087.1065.3.4.90.35.21                      429,52 
      _   3.13.004.04.123.087.1065.3.4.90.39.01                    3.976,00 
      _   3.17.004                                               784.622,37 
      _   3.17.004.04.121.038.1111                                19.240,17 
      _   3.17.004.04.121.038.1111.3.4.90.30.00                    4.250,00 
      _   3.17.004.04.121.038.1111.3.4.90.35.00                        0,00 
      _   3.17.004.04.121.038.1111.3.4.90.36.00                        0,00 
      _   3.17.004.04.121.038.1111.3.4.90.39.00                   14.990,17 
      _   3.17.004.04.121.038.1111.3.4.90.47.00                        0,00 
  
  
  PF01--PF03------------------------PF07---PF08----PF09-------------PF12---(?)-- 
  SAIR VOLTAR                      VOLTAR PASSAR ACESSAR           AJUDAR AJUDAR 
       TELA                        PAGINA PAGINA ROTINA            TELA   CAMPO 
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Esta classificação que define a sistematização e identificação de cada despesa, também permite, 

quando da execução do orçamento, identificar qual o subelemento de cada despesa, ou seja, no 

exemplo acima o elemento de despesa 30 (material de consumo) desdobra-se em: combustíveis, 

material de expediente, gêneros alimentícios, material hidráulico, etc., em conformidade com a 

instrução normativa da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia nº 02, de 30 de janeiro de 

2001.  

 

No entanto, o SICOF ainda não permite agregar os custos indiretos que incidem em cada 

projeto/atividade. No exemplo citado - projeto 1111 (modernização e gestão do sistema estadual 

de planejamento) - não estão computados os custos, e sim as despesas que foram necessárias 

para a implantação deste projeto.   
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8.   RESULTADO 

 

O SICOF tem-se mostrado eficiente quanto a execução orçamentária e financeira, em 

cumprimento ao que determina a legislação, principalmente a Lei 4.320/64. O sistema possibilita 

apurar todas as despesas de um determinado Projeto/Atividade. Proporciona também a 

quantificação das despesas de uma unidade gestora, orçamentária, secretaria, poder e permite a 

contabilização de todas as despesas de uma função, subfunção e programa. Entretanto o SICOF 

não é capaz de fazer apuração de  custos isoladamente. 

 

8.1   Parecer sobre a implantação de um sistema de custos a partir do SICOF  

Em resposta ao questionário desenvolvido em apoio a este trabalho (ANEXO I), o Sr. Geraldo 

Campos Bahiense (Diretor da Diretoria da Tecnologia da Informação, da Superintendência de 

Gestão Fazendária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia) esclarece que tanto é possível 

criar um módulo de custos a partir do SICOF, como os dados gerados pelo SICOF podem ser 

transferidos através de processo de “download” (rotina de transferência do grande porte para a 

plataforma baixa). Este sistema de transferência de dados já é realizado através do SICOF, onde 

os dados deste sistema é migrado para outros sistemas, como ICF e SIPLAN. 

 

Com referência aos custos para a implantação, comparando-se o ambiente do SICOF (linguagem 

Natural II/banco de dados Adabas) com o ambiente “Web” e metodologia de orientação a 

objetos, este último apresenta uma série de vantagens (maior oferta de analistas, linguagem de 

maior nível, componentes reaproveitáveis, manutenção mais simples, maior flexibilidade e 

interface mais “agradável”) que indicam uma melhor relação custo/benefício que o primeiro 

ambiente. 

Com relação aos aspectos técnicos para a instalação de um sistema de custos que contemple 

todos os órgãos do governo do Estado da Bahia, faz-se necessário uma avaliação do ambiente 

tecnológico nas unidades do Estado. No caso de sistema desenvolvido em ambiente “Web”, os 

requisitos tecnológicos são minimizados, exigindo-se apenas um navegador e conexão com a 

internet, enquanto os requisitos do equipamento (estação de trabalho) são mínimos. 

 

A equipe técnica existente na Diretoria de Tecnologia da Informação/Gerência de Atendimento 

ao Usuário –DTI/GEAUS, no caso de sistemas que envolvam outros órgãos do Estado, trabalha 

com a metodologia em que o primeiro atendimento deverá ser feito pela equipe de suporte de 
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cada Secretaria/Órgão, o que reduz o impacto sobre a estrutura da DTI/GEAUS. Entretanto, pelo 

escopo abrangente e pela amplitude do público, deve apresentar algum impacto naquela unidade. 

 

 

. 
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9.   CONCLUSÃO 
 

As experiências com sistemas de custos no serviço público são bem recentes, ao contrário do 

setor privado. Pode-se dizer que não há cultura de custos no serviço público no Brasil. 

 

Os custos passam a ser fator ainda mais decisivo na competitividade internacional, isto vem 

ocorrendo nas três últimas décadas. A metodologia de custeio tradicional mostrou-se ineficaz, 

produzindo distorções na apuração dos custos. 

 

Com as mudanças que vêm ocorrendo na economia mundial, a necessidade de busca de 

eficiência e economicidade, e, por último, para atender às exigências da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, faz-se necessária a implantação de um sistema de custos que apure todos os custos 

(diretos e indiretos) na Administração Pública do Estado da Bahia. 

 

A melhoria do desempenho da administração pública requer sistemas de informações que não 

apenas informe os gastos/despesas, mas de sistemas de informações gerenciais que dêem 

sustentação aos seus processos decisórios, contemplando medidas de resultados e o custo para 

obtê-los. A apuração do custo para ser eficiente deverá ter condições de medir os resultados de 

forma sistemática e adequada à administração pública do Estado da Bahia. 

 

 O SICOF – Sistema de Informações Contábeis e Financeiras – do Estado da Bahia, não 

possibilita a apuração de custos de forma adequada, uma vez que foi concebido para apurar todas 

as despesas incorridas em um Projeto/Atividade, Função/Subfunção, Unidade 

Orçamentária/Gestora, sem mensurar os custos vinculados, direta ou indiretamente, com sua 

realização. 

  

Entretanto, os métodos de apuração de custos, em especial o ABC – Custeio Baseado em 

Atividades - podem ser incorporados ao SICOF através de um módulo específico para 

mensuração de custos. Também seus dados podem ser migrados para outros sistemas, se assim 

entender a administração, onde serão finalmente apurados os custos. 

       

É imprescindível a aplicação dos princípios já consagrados pelo método ABC, uma vez que o 

mesmo tem sido aplicado com eficiência em empresas privadas. Os critérios e taxas de rateios só 
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deverão ser utilizados de forma criteriosa e quando não for possível a alocação direta ou 

rastreamento. 

 

 Para que os recursos e os esforços da administração pública estejam orientados para resultados, 

é necessário que o perfil dos gestores e os sistemas de informações estejam totalmente alinhados 

com essa orientação. Se os modelos de gestão não dispuserem de sistemas de informações que 

avaliem o desempenho presente e apontem as tendências do desempenho futuro, então, 

dificilmente, esta proposta será bem-sucedida. Para avaliar adequadamente o desempenho do 

serviço público, é crucial que os sistemas de informações do governo disponham de uma 

informação gerencial mais refinada: os custos por atividades.  

 

Torna-se necessário, por parte dos administradores, a utilização de procedimentos de 

contabilidade que visem à melhor utilização dos recursos públicos, cada dia mais escassos. A 

alocação dos custos baseados em atividades representa um avanço na distribuição dos custos e 

busca a melhoria do desempenho, pois utiliza conceitos modernos, como os direcionadores de 

custos e a análise do processo do negócio. 

 

Para que  os administradores públicos alcancem  um  melhor desempenho, no cumprimento da 

missão do Estado: proporcionar melhores condições de vida para a sociedade, é  imprescindível a 

implementação de um sistema de custos gerencial que aplique as técnica da contabilidade de 

custos  corretamente. 

 

A administração que tem como objetivos a eficiência, eficácia e economicidade, necessita de um 

sistema onde os custos sejam determinados pelas atividades e pelos direcionadores de custos, 

possibilitando um melhor desempenho da organização governamental. 

 

Só assim poderão ser tomadas decisões justas e consistentes no remanejamento de recursos em 

prol de ações ou programas considerados essenciais na busca da almejada justiça social. 
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ANEXO I 
 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA 
 
 
QUESTIONÁRIO 
 
 

1- SERIA POSSÍVEL CRIAR UM SISTEMA DE CUSTOS NO SICOF? 
 

Sugiro reformular a pergunta para “SERIA POSSÍVEL CRIAR UM MÓDULO DE 
CUSTOS NO SICOF”? 
 
Resp.: Seria perfeitamente possível implementar um módulo de custos no Sicof, sendo que o 
esforço do desenvolvimento estaria associado à metodologia de apuração de custos 
escolhida. Entretanto, cabe observar que o Sicof, em função da época e do ambiente em que 
foi desenvolvido, não contempla conceitos de métodos e padrões tecnológicos atualmente 
vigentes. 

 
 

2- OS DADOS GERADOS PELO SICOF PODEM SER MIGRADOS PARA OUTRO 
SISTEMA? 

 
Resp.: Através de processo de download (rotina de transferência do grande porte para a 
plataforma baixa), dados do Sicof já são migrados para outros sistemas (ICF e Siplan), 
podendo ser ajustado para alimentar a base de dados de novos sistemas. Há um grande 
dificultados que é a diversidade de conceitos utilizados nos sistemas, problema que o 
Redesenho de Processos da Área Financeira propôs-se a atacar, mas não avançou. 

 
 

3- SENDO POSSÍVEL CRIAR UM SISTEMA DE CUSTOS NO SICOF, QUAL O DE 
MENOR CUSTO, SICOF OU OUTRO SISTEMA? 

 
Resp.: Se  compararmos o ambiente do Sicof  (linguagem Natural II/ banco de dados 
Adabas) com o ambiente web e metodologia de orientação a objetos, este segundo apresenta 
uma série de vantagens (maior oferta de analista, linguagem de maior nível, componentes 
reaproveitáveis, manutenção mais simples, maior flexibilidade e interface mais agradável) 
que indicam uma melhor relação custo/benefício para o primeiro ambiente. 

 
 

4- EXISTE ALGUM PROBLEMA TÉCNICO PARA A INSTALAÇÃO DE UM 
SISTEMA DE CUSTOS QUE CONTEMPLE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO 
DO ESTADO DA BAHIA? QUAIS? 

 
Resp.:  Faz-se necessária uma avaliação do ambiente tecnológico  nas unidades do Estado. 
No caso de sistema desenvolvido em ambiente web, os requisitos tecnológicos são 
minimizados, exigindo-se apenas um navegador e conexão com a Internet, enquanto os 
requisitos do equipamento (estação de trabalho) são mínimos. 
5- A EQUIPE TÉCNICA EXISTENTE NA GEAUS, SERIA SUFICIENTE PARA A 

MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE CUSTO? 
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Resp.: A Sefaz, no caso de sistema que envolvam outros órgãos do Estado, trabalha com a 
metodologia em que o primeiro atendimento deverá ser feito pela equipe de suporte de cada 
secretaria/órgão, o que reduz o impacto sobre a estrutura da DTI/Geaus. Entretanto, pelo 
escopo abrangente e pela amplitude do público, deve apresentar algum impacto naquela 
unidade. 

 
 

6- O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CUSTO PODERIA SER FEITO 
PELA PRÓPRIA SECRETARIA DA FAZENDA OU SERIA NECESSÁRIO A 
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE JÁ EXISTENTE? 

 
Resp.: A Secretaria da Fazenda já está desenvolvendo, com equipe própria, o Sistema de 
Apropriação de Custos Públicos – ACP, com esta proposta. 

 
 

7- VOCÊ CONHECE ALGUM SISTEMA DE CUSTOS QUE FUNCIONE EM OUTROS 
ESTADOS? 

 
Resp.: A superintendência da Administração Financeira (SAF), da Sefaz, fez pesquisas em 
outros entes  federativos e até no exterior e não encontrou qualquer sistema de  custos 
voltado para a Adminuistração Pública. Portanto, o ineditismo é uma das características do 
ACP. 

 
8- O QUE VOCÊ ACHA DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CUSTOS NO 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA? 
 

Resp.: A existência de um sistema de apropriação de custos, além de exigência legal (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), é um mecanismo importante para aprimorar a utilização de 
recursos públicos e buscar eficiência na Adm. Estadual. 


