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1. APRESENTAÇÃO  

 

1.1. Natureza da Intervenção 

 

Este trabalho visa abordar a importância da gestão de custos, no contexto da 

administração pública. Pretende-se, com isso, apresentar propostas que contribuam para o 

aumento da eficiência da gestão pública no Estado da Bahia, a partir do desenvolvimento 

da utilização gerencial das informações de custos. A proposta dos autores terá como ponto 

de partida a implantação de um projeto piloto em uma unidade gestora da Secretaria da 

Saúde do Estado.  

A unidade escolhida como primeira iniciativa é a Maternidade Instituto de 

Perinatologia da Bahia - IPERBA. A escolha do IPERBA se justifica pela coincidência de 

interesses de ambas as partes: de um lado a Secretaria da Fazenda - SEFAZ que, como 

gestora de um Sistema de Apropriação de Custos - ACP, buscava identificar uma unidade 

para aplicar o modelo pretendido, do outro a Secretaria da Saúde – SESAB que precisava 

aperfeiçoar suas informações sobre custo em suas unidades de atendimento, a fim de 

subsidiar um projeto que estuda o melhor modelo de gestão para a área de saúde, no qual a 

informação correta sobre o custo de cada unidade torna-se imprescindível. 

Dessa forma, este trabalho pretende oferecer uma semente para que a Administração 

Pública dê um importante passo em busca de uma gestão mais eficiente e moderna, com 

foco no resultado. Propõe-se que a Secretaria da Saúde, através do IPERBA, inicie um 

processo de gestão de custos que ressalte a importância de se conhecer o custo de cada 

material consumido, de cada serviço prestado, através da utilização das informações 
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contidas no Sistema ACP. Esse conhecimento dará suporte a uma melhor tomada de 

decisão e, conseqüentemente, uma melhor utilização dos recursos públicos. 

A partir da experiência vivenciada na unidade eleita, pretende-se aprimorar a 

utilização das informações referentes ao custo público como forma de contribuir para que a 

administração pública seja mais eficiente. Esse piloto é apenas um ponto de partida para a 

evolução de um projeto que, em última instância, visa ao desenvolvimento de uma gestão 

voltada para resultados. A proposta do Projeto está estruturada de modo a replicar esta 

experiência na unidade gestora piloto para as demais unidades gestoras do Estado, que são 

em torno de 700. 

Considerando que o propósito do Estado é a prestação de serviço à sociedade, o 

conhecimento do custo desse serviço é elemento essencial para avaliar a eficiência do 

próprio Estado e, em uma esfera mais específica, da unidade responsável pelo gasto. Ou 

seja, é preciso avaliar se o gasto incorrido é compatível com benefício gerado que é o 

serviço ofertado pela administração pública, quando comparado ao mesmo serviço ofertado 

pelo setor privado. A partir dessa análise poder-se-á tomar decisões mais conscientes acerca 

do modelo de gestão ideal para cada situação. 

A introdução de uma nova abordagem de gestão pública que prioriza a 
mensuração de custos no governo federal integra uma das etapas essenciais para a 
transformação de paradigmas atualmente existentes sobre o papel e importância 
do setor público como agente propulsor de geração de eficiência no uso de 
recursos públicos e também escassos. Os administradores do setor público 
necessitam de um conjunto de informações gerenciais para cumprir com 
eficiência, eficácia e efetividade as políticas públicas. Dessa forma, impõe-se a 
necessidade de um sistema de informação de custos capaz de auxiliar decisões 
típicas, tais como comprar ou alugar, produzir internamente ou terceirizar 
determinado serviço ou atividade. Ou, ainda, permitir comparações entre os 
custos de atividades ou serviços iguais produzidos por unidades organizacionais 
diferentes, objetivando conhecer e estimular a melhoria do desempenho de seus 
dirigentes. Além disso, as informações de custos associadas aos benefícios das 
políticas públicas deveriam ser a base para a formulação da proposta 
orçamentária, sendo o orçamento o fio condutor que permite executar as despesas 
e prestar os serviços públicos planejados (MACHADO E HOLANDA, 2010, 
p.792). 

 

Assim, o Sistema de Apropriação de Custos Públicos – ACP foi desenvolvido em 

2003 pelo Estado da Bahia para apoiar a gestão na medida em que disponibiliza 

informações sobre os custos de cada unidade permitindo uma maior eficiência na alocação 
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dos recursos. Quando utilizado de forma sistemática e gerencial, o ACP permitirá avaliar se 

os bens ou serviços produzidos pelo Estado justificam seus respectivos custos ao compará-

los com alternativas existentes no mercado. Será possível, ainda, identificar focos de 

desperdício e situações oportunas para se reduzir o gasto. Conseqüentemente, essa análise 

possibilitará a realização de uma avaliação de desempenho do Estado e dos seus respectivos 

gestores, da maior à menor instância administrativa. 

A realidade de custos dessa área será alvo de profunda análise, objetivando buscar 

padrões para futuras comparações. Através da experiência nessa Unidade Piloto será 

possível detectar problemas ainda não vislumbrados, assim como novas soluções. Espera-se 

que com os resultados encontrados a partir desse laboratório se possa traçar um projeto 

mais amplo a ser aplicado na Secretaria da Saúde e, em seguida, em todo o Estado.  

 

1.2. Eixo de Pesquisa 

 

O tema proposto, “Sistema de Apropriação de Custos Públicos – ACP: uma proposta 

para incentivar o uso gerencial das informações de custo na administração pública do 

Estado da Bahia”, se insere na linha de pesquisa: Princípios Orçamentários e Administração 

Financeira Governamental, definida pela Secretaria da Fazenda. Dentro dessa linha de 

pesquisa, foram indicados temas para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e 

intervenção organizacional, dentre os quais o trabalho converge para o tema “Custo do 

Setor Público: a utilização gerencial pelo gestor”. 

 

1.3. Motivação 
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A motivação dos autores pelo objeto em análise se justifica, especialmente, pela 

oportunidade de trabalhar diretamente com o ACP e de participar com certa freqüência de 

discussões, em âmbito nacional e internacional, sobre o tema, onde foi possível observar a 

relevância e atualidade do assunto para a modernização da Administração Pública. 

Em suma, a escolha do tema se deu pelas seguintes razões:  

• Carência de estudos no setor público (Bahia / Brasil); 

• Envolvimento dos autores com o tema no ambiente de trabalho; 

• Momento oportuno, em face da convergência da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público às Normas Internacionais de Contabilidade, inclusive com a 

recente edição da minuta da norma NBCT 16.11, que trata de custos; 

• Aprofundamento das discussões e realização de seminários/congressos em 

face da implantação do Sistema de Custos do Governo Federal – SIC. 

 

1.4. Justificativa 

 

O Projeto de Intervenção escolhido pelos autores, cujo foco central é a gestão de 

custos públicos, se justifica por diversos fatores. Dentre eles, destaca-se o caráter 

contemporâneo do tema. Através de diversos estudos e participações em eventos nacionais 

e internacionais, foi possível constatar o quão atual e relevante é o tema “custos”, sobretudo 

nas esferas governamentais. 

Recentemente, a União lançou em um Congresso Internacional, realizado em Brasília, 

seu sistema de custos denominado de Sistema de Informações de Custos – SIC. Nessa 

oportunidade, foram debatidas experiências de outros países e ficou evidente que ainda não 

existe um modelo acabado de controle de custos públicos. Não existe um modelo que possa 

ser considerado como uma referência a ser adotada pelos entes públicos. Cada nação, 

respeitadas suas peculiaridades, está desenvolvendo os mecanismos de gerenciamento dos 
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seus gastos. O mesmo vem ocorrendo nas esferas subnacionais. No Brasil, o Estado da 

Bahia foi pioneiro ao implantar o ACP no ano de 2003. 

Ademais, ao menos no Brasil, existe todo um arcabouço legal que obriga aos entes 

públicos a possuir um sistema que permita o controle de seus custos, a exemplo da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o 
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial (§ 3o do art. 
50, LRF - LEI COMPLEMENTAR nº. 101/2000). 

Ainda sob o aspecto legal, o Projeto se justifica pela imposição da aplicação das 

novas normas de contabilidade pública que entrarão em vigor já no exercício de 2012. A 

contabilidade aplicada ao setor público passa por profundas modificações com vistas à 

convergência às normas internacionais – International Public Sector Accouting Standards 

(IPSAS). 

Diversas ações vêm sendo desenvolvidas neste sentido e em consonância com as 

“Orientações Estratégicas para a Contabilidade aplicada ao Setor Público no Brasil”, 

documento elaborado pelo Conselho Federal de Contabilidade com vistas à:  

• convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor 

público;  

• implementação de procedimentos e práticas contábeis que permitam o 

reconhecimento, a mensuração, a avaliação e a evidenciação dos elementos 

que integram o patrimônio público;  

• implantação de sistema de custos no âmbito do setor público brasileiro;  

• melhoria das informações que integram as Demonstrações Contábeis e os 

Relatórios necessários à consolidação das contas nacionais;  

• possibilidade de avaliar o impacto das políticas públicas e da gestão, nas 

dimensões social, econômica e fiscal, segundo aspectos relacionados à 

variação patrimonial.  
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Vale ressaltar que o atual modelo de contabilidade – concebido pela lei 4.320/64 - foi 

criado em um momento em que não havia controles sobre os gastos do governo, 

mostrando-se importante e considerado uma evolução para sua época1. Contudo, apesar de 

necessário, o controle orçamentário mostra-se insuficiente, tendo em vista a necessidade de 

maior eficiência, eficácia e efetividade, o que somente poderá ser alcançada a partir do uso 

de ferramentas gerenciais, aí incluída a Contabilidade Gerencial e de Custos. Neste ponto, 

registre-se a afirmação de Kaplan e Norton (1997, p. 21), idealizadores do Balanced 

Scorecard – BSC: “O que não é medido não é gerenciado”. 

A gestão de custos, portanto, é um instrumento importante de apoio ao gestor para o 

alcance de um bom nível de desempenho, na medida em que permite gerar eficiência na 

utilização do recurso público. 

O Estado da Bahia, apesar de possuir um sistema de custos, este ainda é pouco 

conhecido e, principalmente, pouco utilizado gerencialmente. A média mensal fica em 

torno de 3.000 acessos e 100 visitantes distintos. 

Assim, faz-se necessário disseminar o uso do ACP para todas as unidades da 

administração pública, a fim de que seja iniciada uma cultura de gestão de custos. Este 

momento, no qual entra em pauta nacional o debate sobre a importância das informações de 

custos para o aumento da eficiência da máquina administrativa, é extremamente oportuno 

para ampliação dos atores envolvidos com o tema. Esta é a oportunidade para se testar, 

descobrir novos caminhos, experimentar soluções, promover discussões, criar internamente 

e participar externamente de redes que tratam do assunto. 

                                                 
1 No início da década de 1960 um novo período de crise econômica e institucional torna mais uma vez 
evidente a necessidade de aperfeiçoamento da gestão das finanças do País. Elevado déficit público, inflação 
crescente, taxas de juros elevadas demandavam urgência na implementação de propostas que há muito não 
vinham sendo debatidas. Nesse contexto, avançou no Congresso Nacional a tramitação de projeto de lei que 
veio a constituir a Lei n.º 4.320/1964, editada no dia 17 de março de 1964, dias antes do traumático desfecho 
da crise política que deu início aos governos militares. 
A Lei n.º 4.320/1964 constitui um marco importante no ordenamento das finanças públicas brasileiras, sendo 
de tal forma relevante que ainda hoje são poucos os reparos que se vislumbra em seu texto. Ao sistematizar as 
normas gerais de direito financeiro pela elaboração e controle dos orçamentos, da gestão do caixa e dos 
balanços anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, essa Lei melhorou 
expressivamente os conceitos de gestão orçamentária e financeira até então existentes (ALBUQUERQUE, 
MEDEIROS E FEIJÓ, 2008, p.40). 
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Somente através dessas análises e discussões em torno dos custos públicos, poder-se-

á realizar comparações com outras organizações, inclusive privadas. E só a partir do 

resultado dessas análises, ou seja, da gestão desses custos, o gestor estará preparado para 

escolher as melhores alternativas ou modelos para produzir, ou adquirir produtos e serviços. 

Esse poderá ser o início de uma administração que visa à eficiência e o foco no resultado 

das suas ações de governo. 

Como conseqüência de uma gestão mais eficiente, espera-se contribuir para a redução 

de desperdícios, e até de desvios, dos recursos públicos. 

Diante do exposto, percebe-se que há uma tendência ao fortalecimento da utilização 

de informações gerenciais pela Administração Pública, bem como a sua avaliação. Vale 

dizer: além do controle orçamentário previsto na legislação, a Administração Pública 

deverá se capacitar para ser avaliada em seus resultados quanto aos aspectos de eficiência, 

eficácia e efetividade, sendo que a proposta deste projeto de intervenção é justamente no 

sentido de capacitar os gestores do Estado para a utilização gerencial das informações de 

custos, preparando-os, portanto, para as mudanças que virão, e que certamente trarão 

benefícios para o setor público e para a sociedade, na medida em que poderá contribuir para 

a melhoria da qualidade do gasto público, otimizando a alocação dos recursos para 

viabilizar a implementação de políticas públicas. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo Geral  

 

Introduzir na Administração Pública do Estado da Bahia mecanismos de gestão que 

permitam incrementar sua eficiência, através da utilização pelos gestores de informações de 
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custos, a partir da implantação de um projeto piloto em uma Unidade Gestora (UG), para 

testar a validade e replicar o modelo para as demais UG, que são em torno de 700. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

• Apoiar a sistemática e permanente utilização do Sistema de Apropriação de 

Custos – ACP, a fim de que as informações disponíveis no Sistema sejam 

analisadas, depuradas e comparadas, auxiliando na tomada de decisão;  

• Sensibilizar os gestores e técnicos para a relevância das informações acerca 

do custo dos produtos e serviços; 

• Fomentar o tema custos a ponto de torná-lo relevante no processo de tomada 

de decisão pelos gestores; 

• Capacitar os gestores do Estado para a utilização gerencial das informações 

de custos; 

• Criar mecanismos de incentivo à implantação de uma gestão de custo, a fim 

de torná-la mais eficiente; 

• Criar um núcleo técnico, multissetorial, especializado em custos públicos 

para a análise das informações disponíveis e apoio ao desenvolvimento de 

uma gestão de custos; 

• Contribuir para o desenvolvimento de uma sistemática de controle de custos 

voltada para resultados; 

• Iniciar o processo de mudança cultural, introduzindo a dimensão de 

eficiência, eficácia e transparência entre os gestores do Estado. 

Para o sucesso de tal iniciativa, o interesse no projeto e a determinação de realizar tal 

mudança por parte da administração são essenciais.  
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1.6. Metodologia  

 

O que se pretende com esse trabalho, em última instância, é deixar uma semente para 

que a Administração Pública do Estado da Bahia possa, no futuro, implantar uma gestão 

voltada para o resultado, ou seja, implantar uma gestão que não tenha um foco meramente 

formalista, direcionado apenas para a execução do orçamento programado. 

Entretanto, para o alcance de uma administração voltada para resultados é 

imprescindível que seja desenvolvida uma política de gestão dos custos públicos. E isso só 

será possível se for criado um mecanismo que incentive, que estimule o gestor público a 

buscar a eficiência das suas ações, seja na produção de bens ou na prestação de serviços à 

sociedade. 

O conceito de eficiência traz embutido o conhecimento do custo de cada ação, a fim 

de que possa ser analisada se a alternativa de gasto eleita foi a mais adequada, comparando-

a com demais alternativas. E é nesse aspecto que o Sistema de Apropriação de Custos – 

ACP poderá servir como importante ferramenta de apoio à gestão pública no Estado. 

Uma gestão voltada para resultados pressupõe a construção de indicadores 

balanceados de desempenho, onde as informações de custos constituem apenas um 

indicador, o financeiro. É importante que sejam desenvolvidos outros indicadores que 

permitam, ao final, apurar o resultado da gestão. 

Considerando o necessário caminho a ser percorrido, os autores entenderam que o 

primeiro passo seria apoiar os técnicos e os gestores na utilização, de forma sistemática e 

gerencial, das informações de custos advindas do ACP. Para isso, foram aprofundados os 

estudos sobre o tema “custos públicos” e sobre os atuais sistemas de custos disponíveis, a 

fim de contribuir para o debate no âmbito do Estado e para o aperfeiçoamento do próprio 

ACP. 

Buscando ampliar conhecimentos sobre custos públicos, os autores participaram de 

eventos e debates com técnicos e autoridades dos governos estaduais e federais. A partir 



 12 
 

daí, elaborou-se um plano de ação destacando as etapas necessárias a serem seguidas, cujo 

ponto de partida foi sensibilizar, inicialmente os dirigentes da Secretaria da Fazenda, para a 

importância de uma gestão de custos e o necessário investimento nessa linha de atuação. 

O processo de convencimento da alta direção resultou em um projeto de apoio à 

melhoria da eficiência da área financeira, tendo como um dos principais componentes a 

implantação de uma gestão de custo em todo Estado. Esse projeto terá o apoio financeiro do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID que aportará significativo recurso 

financeiro ao aperfeiçoamento do ACP, ao desenvolvimento de indicadores de desempenho 

e à capacitação dos atores envolvido com o tema custos públicos. 

Para facilitar o acesso ao Sistema e estimular o interesse pela sua utilização gerencial, 

foram elaboradas e distribuídas cartilhas explicativas para todas as áreas responsáveis pelo 

controle de custos no Estado. Em paralelo, estão sendo realizados cursos sobre o ACP para 

todos seus usuários. 

Finalmente, com o objetivo de testar o modelo pretendido e replicá-lo às demais 

unidades do Estado, optou-se por desenvolver um projeto piloto em uma determinada 

unidade da Secretaria da Saúde. Foram levantados, inicialmente, informações sobre os 

principais itens de custo daquela unidade a fim de possibilitar a análise detalhada desses 

valores, bem como a proposição de alternativas de soluções. Essa iniciativa conta com o 

essencial apoio do próprio Secretário da Saúde, dos dirigentes da unidade eleita e suas 

respectivas equipes de trabalho. 

Com vistas à ampliação do conhecimento acerca da unidade piloto escolhida, os 

autores realizaram uma entrevista com a Coordenadora do Departamento da Economia da 

Saúde da Secretaria da Saúde do Estado. Nesta entrevista foi possível observar que a alta 

direção da SESAB, diante da escassez de recursos alocados na área da saúde para atender 

às inúmeras demandas da sociedade, está buscando otimizar a utilização desses recursos 

para alcançar uma gestão mais eficiente.  Com essa finalidade, estabeleceu-se uma diretriz 

em que todos os hospitais públicos deverão conhecer seus custos, objetivando associar os 

recursos aplicados aos resultados obtidos. Essa iniciativa, no âmbito da Secretaria, será 

testada inicialmente em quatro unidades de saúde. 
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Ainda de acordo com a entrevista, para estimular a participação e o envolvimento 

dos dirigentes e técnicos das unidades piloto, será determinado um orçamento próprio para 

cada unidade, com metas qualitativas e quantitativas a serem atingidas. Para a alocação dos 

valores orçamentários serão consideradas as informações dos custos advindas do Sistema 

de Apropriação de Custos – ACP. A utilização das informações do ACP também foi objeto 

de análise durante a realização dos estudos referentes ao recém-inaugurado Hospital do 

Subúrbio onde, a partir do conhecimento dos custos de outro hospital de porte semelhante, 

optou-se por adotar como modelo de gestão a Parceria Público-Privada – PPP. 

 

1.7. Organização 

 

O presente documento está estruturado da seguinte forma: 

Esta Seção 1 trata da Apresentação e subdivide-se nos seguintes tópicos: 

• A natureza da intervenção: aqui foi abordada a importância do tema – 

“Gestão de Custos Públicos” e apresentada a proposta de intervenção dos 

autores que consiste em, a partir de uma experiência piloto, apoiar a 

utilização gerencial das informações de custo, com vistas a uma maior 

eficiência do Estado; 

• O eixo de pesquisa: neste ponto foi identificada a linha de pesquisa na qual se 

insere o trabalho - “Princípios Orçamentários e Administração Financeira 

Governamental”; 

• A Motivação para a escolha do tema: este ponto é justificado pela relação 

profissional direta dos autores com o Sistema de Apropriação de Custos – 

ACP; 

• A justificativa do trabalho: aqui os autores explicam a relevância do tema 

para o aumento da eficiência da gestão do Estado, bem como os aspectos 

legais que obrigam a todo ente público a ter um sistema de custos; 
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• Os objetivos da intervenção: são indicados o objetivo geral que, 

resumidamente, consiste em apoiar a utilização gerencial das informações de 

custos no Estado e os objetivos específicos onde, dentre outros, destaca-se a 

intenção de iniciar o processo de mudança cultural, introduzindo a dimensão 

de eficiência, eficácia e transparência entre os gestores do Estado; 

• A metodologia empregada: neste aspecto, entenderam os autores que a 

sensibilização dos dirigentes da Secretaria da Fazenda acerca da importância 

do trabalho era essencial. Em seguida, optou-se por aprofundar os estudos 

acerca do tema custos públicos e realizar uma experiência piloto de análise 

gerencial das informações do ACP, a fim de replicá-la nas demais unidades 

do Estado. 

Na Seção 2, Diagnóstico, é descrito o problema que motivou a proposta em epígrafe. 

Aqui o problema é contextualizado, considerando seus aspectos culturais e temporais, bem 

como o surgimento do debate, em âmbito nacional e internacional, dos conceitos de uma 

nova gestão pública, inclusive sob o ponto de vista da qualidade do gasto. É também 

identificada a posição da administração estadual quanto ao assunto tratado. São, ainda, 

analisados alguns dados concretos, a partir da experiência dos autores com a gestão do 

ACP, e apresentada a visão sobre o problema cujo foco central é a ausência de gestão dos 

custos públicos no Estado da Bahia. 

Na Seção 3, Marco técnico/teórico, são analisados os estudos acadêmicos sobre o 

tema, em especial os autores mais recentes que contribuíram para o desenvolvimento do 

sistema de custos do Governo Federal. Sob o ponto de vista da gestão estratégica, foram 

observados conceitos do Balanced Scorecard que prevê a utilização de indicadores 

balanceados de desempenho. Aqui, são definidas as abordagens teóricas e técnicas, a partir 

das informações acessadas através dos documentos pesquisados, da literatura utilizada, dos 

artigos sobre o tema, além da participação dos autores em discussões sobre o tema, eventos, 

seminários, dentre outros.  
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A Seção 4 trata do Prognóstico, ou seja, da solução proposta pelos autores ao 

problema apresentado. Do porquê da implantação daquela solução. Do impacto esperado e 

dos benefícios que serão possivelmente gerados. 

Na primeira etapa, sinteticamente, os autores pretendem apoiar a utilização, de forma 

gerencial, das informações de custo em uma unidade do Estado a fim de que esse piloto 

possa a ser replicado nas demais unidades. Em uma etapa posterior espera-se poder 

contribuir, efetivamente, para a implantação de uma gestão pública mais eficiente, com 

foco no resultado das ações de executadas. 

Após uma breve explanação acerca do problema identificado, será apresentada uma 

alternativa de solução que visa otimizar a utilização das informações disponíveis acerca dos 

custos do Estado. Em última instância, entende-se que, a utilização sistemática dessas 

informações poderá contribuir para uma gestão mais eficiente. 

Ainda nesta Seção são apresentadas as recomendações a serem implementadas em 

curto, médio e longo prazo pela administração pública estadual, com destaque para o 

imprescindível apoio dos dirigentes e a necessária implantação de mecanismos que 

incentivem uma gestão eficiente dos gastos públicos. São também identificados os atores 

relevantes ao projeto que estão envolvidos com o problema e com o suposto benefício que a 

solução proposta pretende trazer. Destaca, ainda, a importância da participação de cada um 

deles.  

No último ponto desta Seção são discutidas as possíveis limitações que as 

recomendações dos autores certamente enfrentarão.  

Na Seção 5 tem-se o Cronograma de Execução, dividido em etapas, assim como uma 

estimativa de custo. A primeira etapa onde, basicamente, se dará a implantação de um 

projeto piloto, a expectativa dos autores é que possa ser executada em quatro meses, a um 

custo aproximado de R$ 150.000,00. Já a segunda etapa, que contemplará um alto grau de 

complexidade uma vez que se pretende implantar um novo modelo de gestão de custos para 

o Estado, estima-se uma execução em 48 meses a um custo estimado de R$ 1.300.000,00, 

possivelmente financiado com recursos de empréstimo externo. 
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Para finalizar o trabalho, são apresentadas na Seção 6 as considerações dos autores 

sobre o processo de elaboração do projeto, os prováveis obstáculos à implantação das 

recomendações e a sugestão de uma estratégia de implantação. São ressaltadas as etapas do 

trabalho bem como seus respectivos graus de complexidade. 

Neste ponto, os autores sintetizam que pretendem apontar um caminho para se 

alcançar uma gestão mais eficiente no Estado, onde o foco da gestão deverá deixar de ser 

meramente formalista para se voltar ao resultado pretendido. E concluem que, para se 

alcançar esse modelo, a implantação de uma gestão de custos é um passo imprescindível a 

ser dado.  
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2. DIAGNÓSTICO  

 

2.1. Contexto do Problema 

 

Na atualidade, observa-se que a Administração Pública enfrenta uma demanda 

crescente por serviços, sem, no entanto, vislumbrar grandes possibilidades de aumento de 

arrecadação, uma vez que esta já se encontra num patamar extremamente elevado. Além 

disso, os níveis de endividamento necessitam ser permanentemente monitorados. Como 

uma das possíveis soluções a esse dilema, percebe-se um movimento de redução nos 

gastos, inclusive para não comprometer as metas fiscais. Apesar dessa tendência 

(crescimento da demanda por serviços, esgotamento da capacidade contributiva e 

necessidade de corte de despesas), os resultados das ações públicas ainda não passam por 

um processo de mensuração, de forma a conhecer o nível de eficiência alcançado pela 

gestão governamental.  

Na prática, a falta de foco no resultado das ações públicas pode ser parcialmente 

entendida pelo pouco tempo em que este tema emergiu ao cenário brasileiro. Os anos 80 

trouxeram uma maior exposição da economia nacional à competição externa, gerando a 

necessidade de um novo arranjo fiscal e, como conseqüência, o início da contenção de 

despesas públicas. Em seguida, em meados dos anos 90, a política de Reforma 

Administrativa iniciou um processo de transformação de um padrão burocrático de gestão 

pública para um padrão mais gerencial, que considera a relação do benefício gerado com o 

seu respectivo custo, permitindo ao administrador a implantação das políticas públicas de 

forma mais eficiente e transparente (PEREIRA, 2001).  
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Embora de forma lenta, a partir dessa nova visão, surge a necessidade de se criar 

instrumentos de avaliação e controle do gasto. Segundo Alonso (1999), as informações são 

organizadas considerando apenas uma administração meramente financeira, de acordo com 

o fluxo de caixa. Ou seja, na hipótese de ser necessária a realização de cortes de gasto, 

esses cortes nem sempre são feitos de forma seletiva, o que leva muitas vezes ao 

comprometimento do desempenho da administração pública.  

No recente livro Sistema de Informação de Custos na Administração Pública Federal 

– Uma política de Estado (HOLANDA, LATTMAN-WELTMAN e GUIMARÃES, 2010), 

esta situação é abordada em algumas entrevistas:  

Quando você vai para uma grande empresa, os aspectos patrimoniais acabam se 
sobrepondo sobre os aspectos até financeiros. Uma é a visão patrimonial, outra é 
a visão financeira, e dali eu tenho elementos que me causam ganhos ou perdas 
econômicas que não necessariamente são avaliados, ou não são avaliados por 
fluxo de caixa. Ninguém vai comprar uma empresa olhando só o fluxo de caixa 
dela; vai olhar quanto ela tem de passivo, quanto ela tem de ativos e qual é a 
capacidade dela de gerar fluxos de caixa futuros, não é? O setor público está 
caminhando para isso. Ou seja, os instrumentos com que você avalia o país são 
muitos instrumentos de fluxo, que não serão perdidos ao longo da história. O 
fluxo de caixa, as operações de resultado primário, essas coisas serão importantes 
para o país, continuarão sendo, mas não como o único elemento. Eu posso ter um 
excelente resultado de caixa e estar quebrado e eu posso ter um déficit de caixa e 
estar muito bem. Eu tenho um déficit de caixa porque eu investi, eu comprei 
vários apartamentos, casas e tudo. Tenho déficit de caixa. Mas eu posso também 
ter um superávit de caixa e estou cheio de contas a pagar. Então, não é um 
elemento só que vai me dar a avaliação da minha situação, da minha boa situação 
fiscal. Custo, então, vai ser um dos elementos que, retirado dessa informação, irá 
apoiar todo o processo. Ele busca informações para gerar outras informações que 
retroalimentam o processo, como não é diferente numa empresa (FEIJÓ, 2010, p. 
98). 
 
Então o órgão central vai dizer assim: ‘e agora?’ A distribuição do bolo deve ser, 
agora, mais racional. Então eu poderei, inclusive, dar mais orçamento a quem 
consegue fazer mais coisas. Porque, hoje, a lógica é inversa. O cara pede mais 
porque sabe que vai cortar. Em vez de ele fazer um projeto honesto, ele chuta os 
valores, infla o orçamento dele, porque sabe que, depois, vai ser contingenciado. 
É uma questão do ‘me engana que eu gosto’. Então você vai enganando, uns aos 
outros, e você vai criando uma irracionalidade imensa. E você não sabe, depois, 
quem é bom, quem é ruim, quem roubou, quem perdeu, quem deixou o dinheiro 
ir para o ralo. Você estimula a superestimativa das minhas necessidades... É um 
jogo de mentira. O órgão central diz assim: ‘tudo bem, eu vou te dar 80% do que 
você pediu. Aí, depois eu contingencio, te dou só 60’. Como eu pedi mesmo no 
chute (na maioria das vezes para cima), qualquer coisa que me derem é 
importante. Depois eu vou ver o que eu posso fazer. Aí acontece o seguinte: 
geralmente, a máquina é tão emperrada – um fazendo e nove monitorando -, que 
ela não consegue fazer o que ele disse que ia fazer. E aí, a conseqüência disso é: 
ele recebe menos orçamento. E o pior é que, para evitar isso, ele ‘queima’ o 
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orçamento [forçando o gasto em qualquer coisa]. Então [...] é um ciclo vicioso 
(HOLANDA, 2010, p.123). 

 

Para cumprir suas funções a administração pública necessita de informações 

gerenciais capazes de subsidiar a tomada de decisões de forma responsável.  Cabe então ao 

gestor público, ao decidir um investimento, conhecer que benefício ele trará à sociedade e 

quanto esse investimento irá custar aos cofres públicos. É importante avaliar alternativas de 

gasto, compará-las e buscar o resultado mais eficiente.  

Concretamente a eficiência é a busca do melhor resultado com menor dispêndio 
de recursos públicos, estes oriundos da arrecadação de tributos da própria 
sociedade, tornando a atividade pública menos dispendiosa, coibindo o 
desperdício do dinheiro público (VASCONCELOS, 2009, p. 4). 

 

Para tanto, torna-se premente a necessidade de se criar instrumentos capazes de 

avaliar se os recursos despendidos para o exercício das funções do Estado estão sendo 

utilizados da maneira mais racional. 

Neste cenário, eis que surge a idéia de incorporar, entre as diversas 
transformações porque passaria a nova Administração Pública, conceitos de 
custos aplicados aos serviços públicos para que, dessa forma, os gestores 
pudessem mensurar as atividades desenvolvidas nas mais diversas áreas e 
programas de governo e avaliar o atendimento das suas metas e dos seus 
objetivos. Assim, a Contabilidade de Custos surge como instrumento capaz de 
dar amparo à tomada de decisões, ao controle gerencial e à transparência dos 
serviços prestados à sociedade (BRASILEIRO, 2010, p. 01). 

Outra conseqüência trazida pelo novo modelo de gestão da administração pública é a 

pressão por mudanças na contabilidade. O enfoque orçamentário-financeiro na 

contabilidade pública ainda prevalece sobre o enfoque patrimonial, desestimulando a 

adoção de medidas que valorizem a eficiência, a eficácia e a efetividade. Esta cultura que 

privilegia o formalismo em detrimento da gestão voltada para resultados implica baixa 

qualidade do gasto público. 

Como solução, surge a contabilidade gerencial que se envolve com o processo de 

identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação 

da informação, tanto financeira como operacional, utilizada pela administração para 

planejamento, avaliação e controle dentro da organização e para assegurar o uso e a 

responsabilidade sobre seus recursos. Em seu estágio atual, a contabilidade gerencial 
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centra-se no processo de criação de valor através do uso efetivo dos recursos2 

(PADOVEZE, 1999). 

Atualmente, portanto, os métodos de medição e gestão de desempenho são mais 

complexos, vez que devem incorporar vários aspectos para garantir a criação de valor. A 

metodologia BSC – Balanced Scorecard3 - ganhou destaque nas empresas e vem sendo 

largamente utilizada. Nesse sentido, o termo Balanced é utilizado para enfatizar o equilíbrio 

existente entre objetivos de curto e longo prazo, medidas financeiras e não-financeiras, 

entre indicadores de ocorrência e tendência e entre as perspectivas adotadas pelo sistema de 

gestão, enquanto que o termo Scorecard foi utilizado para ressaltar a forma como os 

resultados dos períodos passaram a ser demonstrados, similar a um placar (ROCHA E 

SELIG, 2006). 

O Scorecard deve contar a história da estratégia, começando pelos objetivos 
financeiros de longo prazo e relacionando-os depois à seqüência de ações que 
precisam ser tomadas em relação aos processos financeiros, dos clientes, dos 
processos internos e, por fim, dos funcionários e sistemas, a fim de que, em longo 
prazo, seja produzido o desempenho econômico desejado (NORTON E 
KAPLAN, 1997, p.49). 

No setor público, contudo, a utilização gerencial das informações de custo é um 

desafio a ser enfrentado. Assim, sua implementação deverá ocorrer gradativamente, 

respeitando o processo de aculturação, e, possivelmente, através de uma solução simples, 

que possa ser aperfeiçoada através da incorporação, pelos gestores, de conceitos e 

ferramentas, permitindo assim o desencadeamento de um processo de melhorias contínuas 

na gestão de custos. 

Outrossim, a implementação de novas ferramentas e métodos de gestão no setor 

público deve levar em consideração os aspectos legais, que, por vezes, constituem 

obstáculos a incorporação de inovações, em face do regime jurídico próprio do Direito 

Administrativo, e por todo um conjunto normativo e de princípios constitucionais, que 

deverão ser levados em consideração neste estudo.  

                                                 
2 Esta função objetivo está declarada no Relatório Revisado de Março de 1998, emitido pelo Comitê de 
Contabilidade Financeira e Gerencial da Federação Internacional de Contadores (International Federation of 
Accountants – IFAC), sobre os conceitos de Contabilidade Gerencial. 
3Sistema de Gestão Estratégica desenvolvido pelo professor da Harvard Business School, Robert Kaplan e 
pelo presidente da Renaissance Solutions, Inc., David Norton, em 1992 (KAPLAN E NORTON, 1997). 
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Observa-se que a administração pública brasileira ainda está em fase de 

amadurecimento desse novo modelo de gestão, que incorpora conceitos como eficiência, 

avaliação de desempenho, gestão por resultado, controle do gasto público, transparência, 

dentre outros.  

 

 2.2. Análise de Dados 

 

2.2.1. Solução da Bahia: Sistema de Apropriação de Custos Públicos - ACP 

 

O Governo do Estado da Bahia vem envidando esforços para implantar uma cultura 

de custos, tendo investido recursos para desenvolver e aperfeiçoar o Sistema de 

Apropriação de Custos Públicos - ACP e disseminar o uso gerencial de suas informações. O 

ACP foi instituído com a finalidade de aprimorar a qualidade do gasto público e 

proporcionar aos gestores governamentais informações relevantes sobre os custos 

envolvidos na oferta de produtos e na disponibilização e prestação de serviços pelo Estado 

à coletividade. 

Atualmente, o sistema encontra-se em sua versão 7.0.7, sendo que a versão 8.0.0, em 

homologação, contemplará a visão por data de competência, evitando distorções ao 

computar o custo pela data da sua efetiva ocorrência, além de contemplar a utilização de 

ferramenta DataWarehouse – DW, objetivando incrementar a performance do sistema. Essa 

melhoria será de grande importância, principalmente em secretarias com maior estrutura de 

unidades funcionais, tais como Secretaria de Educação – SEC, Secretaria de Saúde – 

SESAB e Secretaria de Segurança Pública – SSP, onde o grande número de registros de 

dados reduz a performance do ACP, o que é agravado pelo uso simultâneo do link de 

comunicação de dados com outras aplicações que também utilizam a rede mundial de 

computadores – internet. 
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O sistema ACP, da mesma forma que o recém lançado Sistema de Informações de 

Custo - SIC do Governo Federal, contempla integrações com outros sistemas corporativos, 

resultado de grande esforço e investimento do Estado para automatizar a alimentação de 

dados, evitando digitações paralelas que implicam retrabalho, riscos de erros, bem como 

desestímulo ao uso do sistema. Estas integrações, contudo, demandam, após sua 

implantação, esforço de monitoramento e acompanhamento das cargas dos dados. 

 

Figura 1: Arquitetura do ACP 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores, 2010. 

O ACP, originalmente, foi concebido em 2003 integrado apenas ao Sistema Contábil-

Financeiro – SICOF, sendo alimentado a partir de informações obtidas no momento em que 

a despesa é pré-liquidada neste sistema4. A partir de então, cinco outros sistemas 

                                                 
4 Pré-liquidação é o momento em que são lançadas informações que geram liquidez e certeza sobre a 
obrigação do Estado perante o credor, a exemplo dos dados da nota fiscal. 
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corporativos foram integrados ao ACP (Figura 1), sendo permanentemente monitoradas 

suas cargas pela área gestora para evitar eventuais perdas de dados. 

Quadro 1: Resumo das Integrações do Sistema ACP: 

Sistema 
Integrado 

Órgão gestor Ano de 
integração 

Dados Obtidos Periodicidade 
da carga 

SICOF - Sistema 
Contábil-
Financeiro 

SEFAZ 2003 Informações sobre os gastos 
pré-liquidados e as unidades 
de custo envolvidas com a 
operação, possibilitando o 

registro e reconhecimento de 
quem efetivamente consumiu 

o recurso. 

Diária 

SIRH - Sistema 
Integrado de 

Recursos 
Humanos 

SAEB 2006 Informações sobre custos de 
pessoal, que correspondem, 

em algumas secretarias, a mais 
de 80% dos custos totais 

Mensal 

SIMPAS - 
Sistema 

Integrado de 
Material, 

Patrimônio e 
Serviços   

SAEB 2006 Informações sobre o efetivo 
consumo de material - a 

exemplo de medicamentos, 
material de escritório, material 

de informática, etc. 

Diária 

SIAP - Sistema 
Integrado de 

Administração de 
Patrimônio  

SAEB 2008 Informações sobre depreciação 
de bens móveis 

(equipamentos, veículos e 
mobiliário). Anteriormente, 

eram transferidos para o ACP 
os dados relativos aos gastos 

com a aquisição de 
equipamentos, veículos e 

mobiliário, obtidos do SICOF, 
que representam  
investimentos. 

Mensal 

CTF - Sistema de 
Controle Total de 

Frotas  

SAEB 2008 Informações sobre o consumo 
de combustível dos veículos 

do Estado 

Mensal 

SIMOV  - 
Sistema de 

Controle de Bens 
Imóveis 

SAEB 2009 Informações sobre depreciação 
de bens imóveis. 

Mensal 

Fonte: Documento de detalhamento de requisitos do Sistema ACP / Relatórios anuais ao Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia sobre o Sistema ACP, 2011. 

 

2.2.2. Análise de dados da unidade piloto 
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Tabela 1: Despesas Liquidadas do IPERBA (jan/dez 2010) 

  

                                 DESPESAS 
 
MATERIAL DE CONSUMO 

R$ 1,00 
 

1.539.365,22 
MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ESCRITORIO E DE DESENHO 29.883,35 

MEDICAMENTOS 507.475,04 

ARTIGOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESINFECCAO 104.247,65 

GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL 120.002,10 

MATERIAIS  DE LABORITORIO 39.679,28 

ARTIGOS DE VESTUARIO, CONFEC, TECIDOS E AVIAMENTOS 10.200,00 

SOBRESSALENTES, PECAS E ARTIGOS DE ELETRICIDADE 52,82 

MAT.FOTO,CINEGRAFIA,SOM,PROJEC FILMES RADIOLOGICOS 2.477,80 

MAT.PROTECAO,SEGURANCA,SOCORRO E SOBREVIVENCIA 56.734,45 

MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS 23.060,47 

MAT.P/MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS 7.046,95 

MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.883,50 

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 26.614,44 

PRODUTOS QUIMICOS E BIOLOGICOS 113.513,72 

MATERIAL DE COPA E COZINHA 4.725,75 

APARELHOS,EQUIP.UTENS.CARACT COMO  10.011,21 

MATERIAIS DE PENSO 480.497,69 

GAS ENGARRAFADO, EXCETO GAS HOSPITALAR 259,00 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 824.179,83 

REPARO ADAPTACAO E CONSERVACAO BENS MOVEIS 86.997,00 

REPARO ADAPTACAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 5.566,00 

REPARO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.170,00 

DESPESAS MIUDAS 7.553,13 

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 354.317,75 

SERVICO DIVULG,IMPRESS,ENCAD,EMOLD E REPROD GRAF. 22.187,30 

CONFEC DE UNIF, VEST, ART P/COPA,COZ,MESA E ALOJAM 54.677,99 

CONFEC.CART.FUNCIONAL/CRACHA/CARIMBO/PLACA E MURAL 3.598,00 
SERV.DE INFORMATICA NAO CARACT.COMO SUBST.SERVIDOR 1.505,00 

SERV ORIENT PROF,SELECAO, INC CONC VESTIBULAR 1.320,00 

SERV ASSEIO/HIGIENIZ N/CARACT COMO LOCACAO M.OBRA 285.228,46 

RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSORA 59,20 

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 36.524,10 

INDENIZACOES E RESTITUICOES 36.524,10 

TOTAL GERAL 2.400.069,15 

Fonte: SICOF Gerencial, 2011. 
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Inicialmente, é importante esclarecer que os valores acima relacionados 

correspondem apenas a uma parcela dos recursos que são efetivamente consumidos por esta 

unidade, vez que pela atual arquitetura da execução orçamentário-financeira, boa parte das 

despesas do Estado, em todas as secretarias, é gerida de forma centralizada, ficando para a 

maioria das unidades gestoras apenas a execução de despesas com material de consumo 

(elemento de despesa 30) e alguns serviços de terceiros (elemento de despesa 39), como 

mostrado na relação acima. 

Com a introdução do ACP, inicialmente integrado apenas ao SICOF, um primeiro 

importante diferencial é que com o sistema de custos passou a ser possível a obtenção de 

relatórios com a informação do que é consumido por cada UG, e não apenas o que é gerido 

financeiramente pela UG. Isto porque o SICOF passou a contemplar uma tela (abaixo) na 

pré-liquidação que permite registrar quais as unidades de custos que consumiram aquele 

recurso, informação esta que é enviada diariamente ao ACP através de uma rotina de carga 

de dados. Assim, aquelas unidades gestoras que são responsáveis por liquidar despesas de 

outras UG passaram a ter a possibilidade de registrar a respectiva unidade de custo e o 

respectivo valor devido. 

Figura 2: Tela para apropriação de custos 

 
Fonte: Sistema SICOF, 2011. 
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Outro importante avanço foram as informações dos sistemas integrados (elencados no 

Quadro 1) que passaram a constar no ACP, permitindo identificar quanto cada UG e suas 

respectivas unidades de custo consomem em termos de pessoal, material de consumo, 

depreciação, entre outros. Para melhor ilustrar esta situação, foi extraído um relatório do 

ACP para a mesma unidade gestora piloto, no mesmo período de janeiro a dezembro de 

2010, com as informações que são visualizadas na Tabela 2, a seguir: 

Tabela 2: Custos Incorridos pelo IPERBA (jan/dez 2010) 

 

Itens Custos 2010 2009 
                              
SRH.2     CIVIL ATIVO 18.166.253,49 16.754.966,97 
SRH.13    CONTRATO ESPEC. DIREITO ADMIN 2.133.020,17 2.231.939,89 

1.448.322,28 1.636.121,37 39.22-5 SERVICO DE FORNECIMENTO DE 
ALIMENTACAO             

1.262.495,00 828.488,75 39.21-7 SERVICOS MEDICOS, ODONT, HOSPIT, 
FARMAC E LABORAT             

1.094.890,40 1.194.386,15 SIM.65 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MEDICO, 
DENTARIO E VETERINARIO             
39.23-3 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 346.866,84 788.365,31 

285.228,46 11.622,12 39.62-4 SERV ASSEIO/HIGIENIZ N/CARACT COMO 
LOCACAO M.OBRA             

236.031,38 86.384,85 92.39-8 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA             
92.09-6 GENEROS ALIMENTICIOS 155.100,90 72.795,38 

142.477,57 115.096,21 47.01-5 INSS-CONTRIBUINTE 
INDIV,COOPERAT.TRABALHO E OUTROS             
SIM.85 ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL 135.990,14 164.265,40 
SIM.89 ALIMENTOS 131.255,61 5.089,61 

86.997,00 51.718,10 39.10-1 REPARO ADAPTACAO E CONSERVACAO BENS 
MOVEIS             
30.51-1 GASES HOSPITALARES 55.150,59 77.772,62 

54.677,99 22.351,00 39.39-0 CONFEC DE UNIF, VEST, ART 
P/COPA,COZ,MESA E ALOJAM             

45.700,42 44.816,35 SIM.81 RECIPIENTES E MATERIAIS DE 
ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM             
92.93-2 INDENIZACOES E RESTITUICOES 36.524,10 0,00 

31.551,85 37.324,89 SIM.66 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE 
LABORATORIO             
SIM.68 SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS 25.575,77 30.757,69 

22.187,30 21.773,00 39.25-0 SERVICO DIVULG,IMPRESS,ENCAD,EMOLD E 
REPROD GRAF.             
92.30-4 MATERIAL DE CONSUMO 
 
 

20.904,51 7.962,40 
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Itens Custos 2010 2009 
 
 

12.524,66 

 
 

12.428,57 

 
 
SIM.75 UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE 
EXPEDIENTE             

12.506,05 19.935,15 SIM.70 EQUIP. DE PROCSS. AUTOM. DE DADOS DE 
USO GERAL, PROG. SUPR. E EQUIP DE SUPORTE             
SIM.79 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA 12.428,11 13.648,58 
SRH.16    ESTAGIARIO 9.287,14 29.277,04 
30.08-2 GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL 8.417,50 0,00 

7.536,86 7.177,72 SIM.73 EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR 
ALIMENTOS             
39.20-9 DESPESAS MIUDAS 6.713,13 8.020,00 

6.396,54 11.431,38 39.17-9 LOCACAO DE BENS MOVEIS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS             
SIM.80 PINCEIS, TINTAS, VEDANTES E ADESIVOS 6.180,49 2.989,22 

6.025,09 1.834,74 SIM.42 EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, 
RESGATE E SEGURANCA             

5.566,00 17.786,00 39.11-0 REPARO ADAPTACAO E CONSERVACAO DE 
BENS IMOVEIS             
SRH.11    PENSAO JUDICIAL 5.300,52 4.901,00 

4.610,13 120,00 SIM.61 CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE 
FORCA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA             

3.598,00 1.119,00 

            
39.44-6 
CONFEC.CART.FUNCIONAL/CRACHA/CARIMBO/PLACA E 
MURAL             

3.003,37 2.352,05 SIM.45 EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS 
SANITARIAS E DE CALEFACAO             
SIM.62 APARELHOS DE ILUMINACAO E LAMPADAS 2.940,92 359,10 

1.797,38 238,31 SIM.59 COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS 
E ELETRONICOS             

1.505,00 0,00 39.46-2 SERV.DE INFORMATICA NAO CARACT.COMO 
SUBST.SERVIDOR             

1.320,00 0,00 39.54-3 SERV ORIENT PROF,SELECAO, INC CONC 
VESTIBULAR             

1.170,00 1.640,00 39.12-8 REPARO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE 
VEICULOS             

1.000,00 0,00 30.47-3 APARELHOS,EQUIP.UTENS.CARACT COMO 
MAT.CONS.DEC8365             
SIM.53 FERRAGENS E ABRASIVOS 831,18 713,37 
SIM.56 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 599,13 1.242,37 

591,73 688,14 SIM.91 COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E 
CERAS             

344,97 0,00 SIM.58 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, DETECAO 
E RADIACAO CORRENTE             

330,00 330,00 SIM.74 MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS 
VISUAIS             
SIM.48 VALVULAS 179,57 90,00 

113,34 289,75 SIM.41 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, 
CIRCULACAO E CONDICIONAMENTO DE AR             
SIM.47 CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS  98,84 0,00 



 28 
 

            
Itens Custos 2010 2009 

 
 

59,20 

 
 

0,00 

 
 
39.94-2 RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA 
IMPRESSORA             
SIM.95 BARRAS, CHAPAS E PERFILADOS METALICOS 11,16 0,00 
SIM.51 FERRAMENTAS MANUAIS 9,36 0,00 
SIM.26 PNEUS E CAMARAS 0,00 660,00 
92.37-1 LOCACAO DE MAO DE OBRA 0,00 23.520,26 
39.55-1 SERVICO DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,00 

0,00 5.000,00 39.92-6 CONFECCAO DE MAT DE ACONDIC E 
EMBALAGEM             

0,00 0,00 39.19-5 TRIBUTOS E MULTAS_QUANDO PREVISTOS EM 
CONTRATO             
39.45-4 COMISSOES E CORRETAGENS 0,00 0,00 
30.12-0 MATERIAIS DE LABORITORIO 0,00 0,00 
30.32-5 PRODUTOS QUIMICOS E BIOLOGICOS 0,00 0,00 
37.01-0 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 
37.02-8 SEGURANCA E VIGILANCIA 0,00 19.471,82 
37.04-4 TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 56.771,22 
39.01-2 AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 

0,00 0,00 39.05-5 SERVICOS DE COMUNICACOES E 
TELECOMUNICACOES             

0,00 1.264,20 SIM.55 TABUAS, ESQUADRIAS E COMPENSADOS DE 
MADEIRA             

0,00 0,00 SIM.72 UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO 
DOMESTICO E COMERCIAL             
                              
        TOTAL         26.040.197,14 24.429.297,05 

Fonte: Sistema ACP, 2011. 

 

Observa-se que, comparando as Tabelas 1 e 2, verifica-se claramente a diferença de 

visões que estão disponíveis entre os sistemas SICOF Gerencial e ACP: o primeiro, registra 

corretamente aquilo que foi liquidado pela respectiva unidade gestora, e tão somente por 

aquela UG. No ACP, abstrai-se a informação de onde ocorreu a liquidação, ou qual a 

unidade responsável pela liquidação, e registra-se quem consumiu o recurso. Então, embora 

a unidade em questão tenha sob sua responsabilidade a gestão de recursos da ordem de R$ 

2.400.069,15, efetivamente, esta unidade consome recursos da ordem de R$ 26.040.197,14. 
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Figura 3: Apropriação dos custos das Unidades Gestoras para os Centros de Custo 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores, 2010. 

Outra diferença importante é que o sistema de custo disponibiliza informações 

relativas ao efetivo consumo de recursos. Um exemplo disto é o item material de consumo 

(elemento 30), que no SG é registrado pelo valor da compra - que antecede ao envio do 

material para estoque no almoxarifado -, enquanto no ACP é registrado o valor que é 

transferido do sistema SIMPAS, correspondente ao material que foi requisitado para 

consumo, após passar pelo almoxarifado. 

A utilização do ACP nos diversos órgãos do Estado possui estágios diferenciados. 

Em média, o sistema tem mensalmente 100 usuários distintos e 3.000 visitas. Portanto, cada 

usuário acessa o ACP 30 vezes por mês. Essa distribuição, contudo, não é homogênea, 

sendo que em algumas secretarias o volume de acesso é muito maior que em outras. 

Atualmente, o número de unidades gestoras situa-se em torno de 700, o que revela que a 

quantidade de usuários está aquém do potencial. Além disso, em consultas efetuadas aos 

relatórios do sistema, percebe-se que há pendências a ser sanadas, o que revela também, o 

baixo uso em determinadas unidades. 

Na Secretaria da Fazenda, a utilização do Sistema encontra-se em estágio mais 

avançado, já existindo um trabalho de verificação da consistência das informações. Hoje já 

é possível conhecer o custo de uma inspetoria fazendária ou de um posto fiscal, e os 

respectivos recursos utilizados (pessoal, material de consumo, depreciação de mobiliário e 
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equipamentos, etc.). O módulo de custos dos serviços já foi implementado, o que é um 

diferencial em relação às demais secretarias, que só possuem os custos dos departamentos. 

O custeio tendo por objeto os serviços, contudo, carece de atualização de parâmetros, e até 

uma revisão da metodologia utilizada, o que permitirá conhecer e gerir com maior precisão 

os custos dos serviços de Arrecadação de ICMS, Gestão Contábil-Financeira, Auditoria 

Governamental, entre outros. 

O estágio em que se encontram as demais secretarias é bastante diferenciado, 

principalmente em razão da maior ou menor alocação de pessoal para desenvolver os 

trabalhos necessários de apropriação de custos. Este trabalho, principalmente nas 

secretarias com maior número de unidades de custo, ainda é grande, apesar da automação 

promovida pelas integrações com outros sistemas corporativos. 

Tem-se conhecimento da intensificação da utilização do sistema em algumas 

secretarias, a exemplo da SESAB, que já teve mais de 60 servidores treinados no ACP, do 

Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC/SAEB, além da Casa Civil e da Agência 

Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB, na Secretaria de Agricultura. Porém, o 

uso gerencial ainda não é sistemático, e ações são necessárias para estimular aqueles que, 

de alguma forma, já utilizam a ferramenta.  

Cabe ressaltar que ainda está incipiente a formação de uma rede nacional sobre o 

tema custos, o que gera a falta de comunicação entre as diversas esferas públicas. Isto 

implica num desconhecimento, por parte dos autores, da implementação de sistema de 

custos por outras unidades da federação, excetuando-se a recente experiência do Governo 

Federal. Caso outras esferas já utilizassem sistema de custos, seria possível, por exemplo, 

comparar custos de hospitais e escolas de mesmo porte em diferentes regiões do país, 

possibilitando conhecer possíveis ineficiências, bem como, modelos de sucesso. Observa-se 

o início dessa rede através dos esforços da União que vem promovendo encontros nacionais 

e internacionais para discutir sistemas e gestão de custos públicos. 

Não obstante a implantação de sistemas de apuração de custos em algumas esferas da 

Federação, a exemplo da União e do próprio Estado da Bahia, através do ACP, a utilização 

desses sistemas como mecanismo de avaliação da eficiência das políticas públicas ainda 
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não se concretizou. Não está maduro o entendimento quanto à necessidade de gerir os 

gastos públicos. A preocupação dos gestores consiste em garantir o ingresso de receita e o 

cumprimento da execução orçamentária. Ou seja, gastar conforme preceitua o orçamento, 

considerando seus aspectos formais, sem, necessariamente, se preocupar se os efetivos 

resultados das ações do Estado foram alcançados.  

Mas não se pode negar que a eficiência no setor público é uma exigência da 
nova tendência mundial em atender os interesses coletivos de forma célere e 
com resultados efetivos. Busca-se um Estado que planeje, desenvolva e execute 
suas funções de forma eficaz e com mais efetividade, fazendo uso de novas 
técnicas e hábitos que visem resultados perenes e satisfatórios 
(VASCONCELOS, 2009, p. 02). 

Não há cultura de medição de desempenho, e o princípio da eficiência, ainda que 

positivado na Constituição Federal5 está longe de ser alcançado. Enquanto nas empresas 

privadas já se emprega métodos elaborados como o BSC, que utiliza indicadores 

balanceados de desempenho, contemplando perspectivas que vão além da visão financeira, 

no setor público, nem mesmo os conceitos de custos são bem conhecidos e utilizados pelos 

gestores. 

Esta situação – que é observada de maneira geral na Administração Pública no Brasil 

e no mundo – potencializa, no caso específico do Estado da Bahia, uma enorme pressão 

pela obtenção de recursos sobre a Secretaria da Fazenda, cujo cumprimento de sua missão - 

de prover e administrar os recursos financeiros para viabilizar as políticas públicas do 

Estado - já constitui um grande desafio somente pelas características especiais do Estado, 

com um vasto semi-árido que ocupa mais da metade do seu território6, com baixo 

dinamismo econômico e, por conseqüência, com baixa arrecadação de tributos, mas com 

uma população altamente carente de serviços públicos. 

A mudança de padrão cultural dentro de uma organização pública demanda uma 

estratégia bem construída. O Sistema ACP já permite ao gestor avaliar os principais custos 

das suas unidades. É possível ter um controle operacional sobre os gastos mais 

                                                 
5 Emenda n.º 19, de 1998. 
6 Oficialmente 57% do território da Bahia encontram-se inseridos na zona semi-árida brasileira. São 320.211 
Km 2 de área, correspondentes a 254 municípios, sendo 126 totalmente e 128 parcialmente inseridos na zona 
do semi-árida (BARBOSA, 2000). 
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significativos e compará-los. Entretanto, não há acompanhamento dos resultados. Não há 

indicadores que possibilitem a avaliação da eficiência da gestão. Não há o reconhecimento 

de uma boa gestão a partir do controle do gasto. O processo decisório ainda está inserido 

em uma cultura tradicional focada nos meios e não nos resultados. 

 

2.3. Definição do Problema 

 

Os recursos da população, através dos tributos, custeiam as ações públicas e, 

portanto, carecem de uma boa aplicação e uma correta prestação de contas. No entanto, a 

gestão no setor público não empreende grandes esforços para mensurar seus custos e 

analisar o resultado advindo de suas ações. Para ela basta seguir, dentro da legalidade, o 

que foi estabelecido no orçamento aprovado. Como conseqüência, sem foco no resultado, a 

administração pública desconhece a eficiência do gestor e da gestão.  

A questão central é que nada acontece aos dirigentes se os recursos forem bem ou mal 

gastos. Ele não é penalizado ou premiado por ser mais ou menos eficiente. A boa gestão 

dos recursos públicos não é recompensada, assim como a má gestão não é penalizada. Não 

há incentivos para que ele gerencie os recursos sob sua responsabilidade.  Ele não é 

avaliado pelo seu desempenho. Ele não é incentivado a usar os recursos disponíveis de uma 

maneira melhor e mais eficiente. 

Pelo fato da administração não fazer, sistematicamente, avaliação da eficiência dos 

serviços prestados à sociedade, torna-se mais difícil que seus gestores estejam atentos aos 

custos desses serviços. Faz-se necessário, portanto, criar mecanismos que estimulem a 

análise dos custos, levando em conta as diversas alternativas possíveis no ato de suas 

funções.  

Para que sejam analisadas as alternativas de gasto, é imprescindível que haja 

indicadores que venham a aferi-los e compará-los. Dessa forma, a criação de indicadores 

básicos, pelo menos para os principais itens de custo, é condição necessária à implantação 

de uma sistemática de gestão de custos. 
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[...] por meio do custeio dos serviços e dos indicadores de desempenho torna-se 
possível à Administração Pública verificar desperdícios e avaliar as relações 
entre custo e benefício das diversas alternativas políticas que estão à disposição, 
permitindo que os bens públicos possam ser produzidos com menor custo e 
maior eficiência e eficácia (SILVA E DRUMOND, 2004, p. 9). 

No mundo das organizações públicas, ainda engessado pela cultura burocrática, 

romper com os padrões exige determinação, paciência, decisão política e esforço coletivo. 

Observa-se que são diversos os problemas encontrados, apesar de todos estarem conectados 

e virem de uma fonte comum. A falta de cultura da administração pública em ter foco no 

resultado e não meramente na execução orçamentária, de priorizar uma gestão de custos, de 

estabelecer metas, indicadores e avaliação de desempenho, de construir uma sistemática de 

reconhecimentos e penalizações, afasta sobremaneira a possibilidade de se almejar, no 

futuro, uma administração pública eficiente.  

Diante deste conjunto de problemas, os autores elegeram focar na falta de gestão de 

custos públicos no Estado da Bahia para desenvolver um projeto de intervenção a partir de 

uma experiência piloto. Entende-se, que diante da magnitude das questões identificadas, é 

recomendável iniciar uma proposta de mudança utilizando uma solução simples que, se 

bem sucedida, possa ser adotada como modelo a ser replicado no Estado. 
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3. MARCO TÉCNICO 

 

3.1. Contribuição Técnica: Sistema de Custos do Governo Federal  

 

Com o objetivo de avaliar e acompanhar a gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial da União, após três anos de elaboração, o Governo Federal instituiu, em março 

deste ano, seu Sistema de Custos. Segundo o subsecretário de contabilidade pública da 

Secretaria do Tesouro Nacional - STN, Gilvan da Silva Dantas, destacando que nem tudo o 

que é despesa orçamentária é custo, e vice-versa “Queremos mostrar quanto gastamos e 

quanto produzimos” (DANTAS, 2011).  

 

Esse Sistema, semelhante ao ACP em diversos aspectos, “deve ser usado como 

instrumento de gestão para melhorar a qualidade dos gastos do setor público. O objetivo do 

sistema é mostrar o custo de execução de um programa ou do funcionamento da máquina 

pública”. Ainda de acordo com o subsecretário, "Nunca olhamos para o custo da 

administração pública [...] é preciso criar a cultura de custos no serviço público” 

(DANTAS, 2011). Após os dados do sistema serem refinados, pretende-se torná-los 

acessíveis à sociedade. 

Os autores do Projeto de Intervenção ora apresentado participaram de discussões, 

em eventos nacionais e internacionais, sobre o Sistema de Custos do Governo Federal, 

analisando e comparando suas funcionalidades com o atual Sistema de Apropriação de 

Custos – ACP, do Estado da Bahia. Essas informações contribuirão para o aperfeiçoamento 

de ambos os sistemas. Pretende-se manter um contato permanente com a equipe da União 

responsável pelo desenvolvimento do Sistema com o intuito de compartilhar conceitos e 

experiências. 
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No Brasil nenhuma unidade da federação dispõe de um sistema de custo acabado 

que possa servir de modelo para as demais unidades. Dessa forma, o processo de 

aprendizado se dá através de outras experiências e de literatura especializada. Apesar de já 

ter sido lançado oficialmente, o Sistema do Governo Federal ainda está em processo de 

elaboração, visando ao desenvolvimento de novos módulos e à integração com outros 

sistemas estruturantes. Além disso, considerando que o Sistema foi criado recentemente, 

ainda não houve tempo suficiente para a utilização gerencial da informação.  

 

3.2. Contribuição Teórica 

 

HOLANDA, Victor Branco de, LATTMAN-WELTMAN, Fernando e GUIMARÃES, 
Fabrícia.  Sistema de Informação de custos na administração federal: Uma política de 
Estado, Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 

Desta publicação foram extraídas entrevistas dos Professores Paulo Henrique Feijó e 

Victor Branco de Holanda. Por serem recentes, retratam o contexto em que foi lançado o 

sistema de custos do Governo Federal, relatando alguns aspectos atuais das Finanças 

Públicas no Brasil. 

 
KAPLAN, Robert S. & NORTON, David P., Balanced Scorecard – A Estratégia em Ação. 
Rio de Janeiro, Campos, 1997. 
 

Estes autores desenvolveram um Sistema de Gestão Estratégica que prevê a utilização 

de indicadores balanceados de desempenho, os quais foram abordados na Disciplina 

Contabilidade Gerencial, bem como no Programa de Desenvolvimento Gerencial da 

SEFAZ. Os autores dedicam uma seção do capítulo 8 para tratar de Empresas públicas e 

instituições sem fins lucrativos, quando afirmam que “embora o foco e a aplicação iniciais 

do Balanced Scorecard estivessem voltados para o setor comercial (privado), a 

oportunidade de o scorecard melhorar a administração de empresas públicas e instituições 

sem fins lucrativos é, no mínimo, maior” (p.188). 
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Contribuições: 

Ter a percepção de que o indicador financeiro - principalmente nas instituições sem 

fins lucrativos -, não constitui objetivo básico da organização, devendo-se equilibrar este 

indicador com os outros três previstos na metodologia. Nesse sentido, a proposta de 

desenvolvimento da utilização gerencial da informação de custo (perspectiva financeira) 

deve estar inserida em um contexto maior de gestão, que, no caso do método BSC, 

pressupõe o desenvolvimento de medidas na perspectiva dos clientes, dos processos 

internos e do aprendizado, sendo necessário desenvolver indicadores balanceados nestas 

quatro perspectivas para a garantia de sucesso do Projeto de Intervenção. 

Também contém uma análise sobre a publicação da National Performance Review 

(NPR), documento que enfatiza a importância do foco nos clientes e das medidas de 

desempenho para os órgãos públicos, de iniciativa do governo Clinton, nos Estados Unidos. 

Este relatório afirma que “as empresas públicas precisarão de vários anos [...] para 

desenvolver medidas e relatórios de resultado úteis” (p.190) 

 
MARTINEZ, Antonio Lopo & ALVES FILHO, Emílio Maltez. Requisitos Funcionais de 
um Sistema de Informações para Gestão de Custos no Setor Público. 
 

Lecionou no Curso de Especialização a Disciplina Contabilidade Gerencial, quando 

abordou e praticou algumas atividades para fixar o Modelo do Balanced Scorecard, com o 

desenvolvimento de indicadores de desempenho. Inspirou também a elaboração do quadro 

Requisitos Funcionais do sistema de custos, anexo a este trabalho. 

 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo : Atlas, 2010. 

É autor consagrado na área de custos empresariais. Nos estudos, verificou-se a 

possibilidade da utilização do método de custeio ABC de 1.ª geração, tendo em vista a 

possibilidade de relação direta entre a departamentalização e as atividades.  
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MAUSS, Cézar Volnei. Gestão de custos aplicada ao setor público: modelo para 

mensuração de eficiência e eficácia governamental. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

O autor desenvolve estudos com o objetivo de traçar um caminho para a apuração do 

resultado econômico, afastando a hipótese de utilização de custeio direto no setor público, 

tendo em vista que os custos indiretos são relevantes.  
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4. PROGNÓSTICO  

 

4.1 Situação Pretendida 

 

Desenvolver a utilização gerencial das informações de custo disponíveis no sistema 

ACP é a situação pretendida com este Projeto. A utilização gerencial das informações de 

custo tem o objetivo de melhorar a qualidade do gasto público, que pode ser traduzida pela 

diminuição do desperdício e pelo aumento da eficiência. Com a implantação deste Projeto, 

pretende-se que a média e alta gerências - especialmente os titulares das unidades gestoras 

do Estado - incorporem a informação de custo ao conjunto de informações gerenciais 

disponíveis para a tomada de decisão, ampliando a sua visão para além da execução 

orçamentário-financeira. Para isto, necessário se faz a adoção de um conjunto de ações, e a 

divisão dos trabalhos em duas etapas distintas.  

A Etapa I é a etapa que deve promover o aprendizado mais básico a respeito dos 

conceitos de custo e da ferramenta que disponibiliza as informações gerenciais, no caso, o 

ACP. Nesta etapa, pretende-se adotar um projeto piloto em uma unidade gestora da 

Secretaria da Saúde, com o objetivo de viabilizar o conhecimento e gerenciamento dos 

custos dos departamentos (unidades funcionais) através da utilização do sistema ACP, com 

posterior disseminação do projeto para as demais secretarias de Estado.  

Na Etapa II, após consolidação da primeira etapa, será necessário desenvolver o 

custeamento tendo por objeto os produtos e serviços7. Pretende-se utilizar a metodologia de 

                                                 
7 Neste sentido, o ACP foi incluído no Subcomponente: 6. Melhoria da eficiência e da eficácia da 
administração financeira do Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da 
Bahia (Profisco), com a seguinte meta de resultado: pelo menos quatro serviços públicos com custos 
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custeio baseado em atividade – ABC em unidades selecionadas entre aquelas que já 

concluíram a Etapa I, que adotem um sistema de incentivo e que disponham de mecanismos 

de gestão voltada para resultados, com utilização de indicadores de desempenho. Nesta 

etapa poderá ser utilizada a mesma metodologia de selecionar uma primeira unidade 

(secretaria) como piloto e disseminar a sua utilização gradativa nas demais secretarias de 

Estado. Assim, o desenvolvimento da utilização gerencial pressupõe a execução de duas 

etapas para que seja possível o alcance da gestão por resultados, com o conseqüente 

aumento da eficiência que se pretende com este trabalho. 

 

4.2 Recomendações  

 

Diante da complexidade do problema, necessário se faz a adoção de um conjunto de 

ações paralelas às recomendações, a saber: 

• Divulgar os trabalhos através de uma estratégia de comunicação que 

dissemine os conceitos, as novas ferramentas, os resultados, apoiando, assim 

o desenvolvimento do uso gerencial das informações de custo; 

• Constituir um grupo técnico estadual composto por servidores dedicados ao 

tema custos (TCE, SEPLAN, SESAB, SEFAZ, SAEB e CASA CIVIL); 

• Articular com o Governo Federal, BID ou outras esferas para 

desenvolvimento de cursos voltados para Gestão de Custos Públicos; 

• Conhecer as experiências de sistemas de custos já implementados e em fase 

de implementação; 

• Analisar e propor mecanismos de incentivos que possam ser aplicados a uma 

gestão de custos;  

• Revisar funcionalidades do ACP; 

• Melhorar a performance do ACP; 

                                                                                                                                                     
apurados, em 48 meses. Linha de Base: apenas a SEFAZ possui serviços custeados, com necessidade de 
revisão / atualizações. 
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• Apoiar o desenvolvimento de indicadores de desempenho. 

Além dessas ações, este projeto contempla duas etapas: 

Etapa I: mensuração e análise dos custos das Unidades Gestoras (UG), para a sua 

utilização gerencial. 

Serão desenvolvidas as seguintes ações: 

• Seleção da Unidade Gestora (UG); 

• Verificação do Sistema de Incentivo; 

• Análise das informações disponíveis no ACP sobre a unidade gestora 

selecionada (UG); 

• Extração de relatórios do ACP; 

• Reunião preliminar de sensibilização da alta e média gerência da UG, com 

apresentação do ACP, entrega de cartilha, concessão de senha de acesso e 

agendamento de reuniões de trabalho para análise em conjunto das 

informações disponíveis sobre custos; 

• Definição de um grupo técnico focal na UG; 

• Sensibilização e treinamento dos componentes do grupo técnico envolvido 

com o ACP na UG, apresentando, inclusive, as diferenças entre as 

informações tradicionais disponíveis no sistema contábil-financeiro e o 

efetivo consumo de recursos disponível no ACP (Ex.: valor registrado no 

SICOF relativo à aquisição de veículos e custo correspondente a sua 

depreciação, disponível no ACP); 

• Análise detalhada dos principais itens de custo, atentando para a consistência 

da informação no tocante a sua apropriação correta nas unidades de custo, 

bem como a sua compatibilidade com a estrutura física. Ex.: verificar se o 

consumo de energia, de água e de telefone está compatível com a estrutura 

física do prédio onde funciona a UG. Pretende-se estabelecer, em conjunto 

com a equipe de gestores da UG, itens prioritários a serem analisados num 
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determinado período com o objetivo de conhecer mais profundamente a 

realidade da área; 

• Registro no sistema, através de relatório escrito, das principais variações de 

itens de custo, com breve justificativa para o aumento/diminuição, e quais 

unidades de custo contribuíram de forma mais significativa para tais 

variações; 

• Levantamento de possíveis ações a serem realizadas a partir da análise de 

custos da UG; 

• Propor intervenção em situações que se apresentem fora do que for definido 

como “normalidade”. Após a análise dos itens identificados como prioritários 

e o estabelecimento de padrões, tem-se como manipular situações que fujam 

do que se espera como aceitável, para assim observar seu comportamento. 

Como exemplo, pode-se observar um valor exagerado na conta de consumo 

de água, diante do tamanho do local e das pessoas que o frequentam. Podem-

se efetuar pesquisas para verificar vazamentos, desvios, etc.; 

• Validação, pela gestão setorial do ACP8, dos relatórios inseridos no sistema, 

que poderão ser mensais, trimestrais ou semestrais; 

• Análise conjunta pelas equipes SEFAZ/SESAB dos resultados obtidos 

através da implementação da experiência piloto, com vistas a ajustes e 

incorporação de novas idéias no modelo aqui proposto. 

Esclareça-se que já existe uma funcionalidade disponível no ACP, que é o Relatório 

de Análise de custos, sem uso até o momento, que permite cadastrar no próprio Sistema um 

relatório escrito pelo usuário, que pode ser posteriormente consultado, por período, por 

unidade, o que poderá se constituir em um banco de dados com histórico de análises de 

custos a ser utilizado gerencialmente. 

A importância de inserir os relatórios escritos no próprio Sistema é, inicialmente, 

formar uma base de dados com o histórico das principais variações de custo da UG. Além 

                                                 
8 Quando da implementação do ACP, foi prevista a formação de uma Gestão Estadual que coordena o Sistema 
de forma centralizada e monitora as informações de custo de todo o Estado e uma Gestão Setorial alocada em 
cada secretaria do Estado. 
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disso, seria possível evidenciar a efetiva utilização das informações gerenciais do Sistema, 

constituindo, assim, um primeiro passo para a gestão de custos. Num segundo momento 

serão estabelecidas metas de desempenho, após a consolidação do aprendizado através da 

etapa anterior. Para estimular o registro dos relatórios deverá ser utilizado um sistema de 

incentivos. A seguir, é demonstrado um exemplo de relatório que pode ser registrado no 

ACP, o que pode ser feito para cada uma das 700 UG do Estado, ficando disponível, 

através de consultas, para os gestores do sistema e dirigentes do Estado. 

Figura 3: Tela do ACP para Análise de Custos 

 

Fonte: Sistema ACP, 2011. 
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Figura 4: Tela do ACP para Análise de Custos 

 

Fonte: Sistema ACP, 2011. 

 

Ressalve-se que para uma boa utilização gerencial das informações é necessário que 

as informações disponíveis do ACP sejam conhecidas pelos dirigentes. Assim, pressupõe-

se que estas análises feitas a partir da equipe gestora setorial do ACP sejam acompanhadas 

pelo dirigente da unidade. Para isto, é necessário que o dirigente acesse o Sistema 

(utilizando sua senha específica) e conheça as informações, analisando, criticando e 

adicionando, eventualmente, mais informações.  

Importante registrar que o Sistema dispõe de consultas gerenciais que permitem fácil 

acesso às informações9, conforme se observa nas telas10 a seguir. Ou seja, ainda que o 

                                                 
9 Em anexo, encontram-se alguns exemplos de relatórios e análises de custos que foram feitas pelos 
participantes deste Curso de Especialização, a partir da utilização das Consultas Gerenciais do ACP, como 
atividade de avaliação da Disciplina Informação de Custos para Gestão da Qualidade do Gasto Público, 
ministrada pelo Professor Victor Branco de Holanda.   
10Seqüência de telas extraídas da Cartilha do ACP, disponível no canal Finanças Públicas / Legislação 
Financeira / Cartilhas, no endereço www.sefaz.ba.gov.br. 
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dirigente não tenha domínio sobre contabilidade pública, é possível acessar as informações. 

Este, aliás, é um papel fundamental do dirigente que, em tese, possui conhecimentos, 

habilidades e pode adotar ações para otimizar o uso dos recursos, potencializando os 

resultados, por levar em consideração as especificidades de sua unidade. 

Figura 5: Tela do ACP – Consultas Gerenciais 

 

Fonte: Sistema ACP, 2011. 
 

Figura 6: Tela do ACP – Consultas Gerenciais 

 

Fonte: Sistema ACP, 2011. 
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Figura 7: Tela do ACP – Consultas Gerenciais 

 

Fonte: Sistema ACP, 2011. 

Figura 8: Tela do ACP – Consultas Gerenciais 

 

Fonte: Sistema ACP, 2011. 
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Como demonstrado no item 2.2 (Análise de dados), hoje o ACP já permite ao 

dirigente de cada UG conhecer quanto se consome em termos de recurso. Mais que isto: as 

informações estão disponíveis e atualizadas diariamente, como é o caso de material de 

consumo, e acessível através de qualquer computador conectado à internet. 

Considerando o tamanho do Estado, com mais de 700 UG e 11.000 unidades de custo 

cadastradas no ACP, não seria viável que as informações de custo fossem obtidas através 

de planilhas ou relatórios elaborados de forma manual, cuja confecção envolve retrabalhos 

e cujo armazenamento para futuras consultas seria inadequado. Somente uma base de dados 

pode armazenar adequadamente estas informações, que ficam disponíveis para obtenção de 

diferentes relatórios, com diversas possibilidades de uso (vide exemplo abaixo), o que 

viabiliza o acompanhamento dos custos por cada dirigente que poderá adotar ações com 

base em informações gerenciais armazenadas de forma sistemática.  
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Monitoramento de Custos 
 

Item: Energia Elétrica  
 

Período: 2008 a 2010  
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 • O item de custo energia elétrica na Sefaz é inicialmente alocado em 

dois grandes departamentos: SAT – Superintendência de Administração 
Tributária e DIREG – Diretoria Geral: 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- 9,48%  

Fonte: Sistema ACP  

A Diretoria Geral, responsável pelo 
pagamento da energia elétrica de todo 
o prédio sede da Sefaz em Salvador, 
apresentou em 2010 um acréscimo de 
17,13% em relação a 2009. Este é um 
exemplo da importância da análise de 
custos, uma vez que no setor público 
não se tem uma cultura de verificação 
dos motivos para aumentos nas 
contas públicas.   

Observa-se que a Sefaz, em 2009, 
apresentou uma redução de 9,07% de 
seus custos de energia elétrica em 
relação ao ano de 2008. Isto ocorreu 
devido a uma ação da Secretaria de 
Administração, dentro do Programa 
Compromisso Bahia, que realizou uma 
negociação com a Companhia de 
Energia Elétrica da Bahia- COELBA, 
redimensionando o consumo mínimo 
das secretarias do Estado.  

A Superintendência de Administração 
Tributária – SAT apresentou uma 
redução tanto nos anos de 2009, quanto 
em 2010. Como os efeitos do 
redimensionamento do consumo 
mínimo ocorreram em 2009, cabe uma 
análise dos motivos que continuaram 
gerando uma diminuição nos custos 
dessa unidade. Caso tal redução tenha 
sido proporcionada por novas ações 
setoriais, estas poderão ser utilizadas 
nas demais áreas.  

+ 17,13% 
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Neste ponto, alguns esclarecimentos são muito importantes para orientar as análises 

dos dirigentes em relação aos custos envolvidos no setor público. Inicialmente, é 

importante mencionar que o setor público não tem como objetivo gerar lucro.  

A perspectiva financeira oferece uma meta clara de longo prazo para empresas 
que visam a lucros. A perspectiva financeira, no entanto, representa uma 
limitação, não um objetivo, para as instituições sem fins lucrativos. Essas 
organizações devem limitar seus gastos a quantias orçadas. Mas o sucesso de tais 
organizações não pode ser medido pela precisão com que se mantêm dentro 
desses limites, ou mesmo se restringem seus gastos para que as despesas reais 
sejam mantidas bem abaixo das quantias orçadas. Por exemplo, saber que as 
despesas reais de um órgão se mantiveram na faixa de 0,1% do orçamento não 
significa que o órgão tenha operado de forma eficaz ou eficiente durante o 
período. Da mesma forma, a redução das despesas a 10% do orçamento não 
constitui um exemplo de sucesso se a missão e os participantes do órgão ficarem 
comprometidos. 
No caso de empresas públicas e instituições sem fins lucrativos, o sucesso deve 
ser medido pelo grau de eficácia e eficiência com que essas organizações 
atendem às necessidades de seus participantes. Devem ser definidos objetivos 
tangíveis para clientes e participantes. As considerações financeiras podem 
desempenhar um papel favorecedor ou inibidor, mas raramente serão o objetivo 
básico (KAPLAN E NORTON, 1997, p.188). 

 

A entidade pública deve criar valor econômico para o cidadão na forma de um 
resultado econômico positivo, apurado pela diferença entre o custo dos seus 
serviços prestados e o menor preço praticado por uma empresa que presta aquele 
mesmo serviço, nas mesmas condições e qualidade (MAUSS, 2008, p.95). 
 
O principal aspecto que deve ser considerado é que os cidadãos que utilizam o 
serviço público o buscam para a satisfação de suas necessidades, que poderiam 
ser satisfeitas por uma empresa com fins lucrativos. Porém, os cidadãos não 
criam uma empresa, mas uma entidade pública, para que o lucro auferido por 
meio dos serviços prestados pelos servidores seja refletido em pagamento de 
impostos cada vez menores (SLOMSKI, 2003 apud MAUSS, 2008, p.95). 
 

Registre-se que o uso dos relatórios do ACP deverá constituir um elemento de 

aprendizado que deve ser acompanhado por um processo de incorporação de melhoria e 

novas funcionalidades do próprio sistema.  

 

 



 49 
 

Etapa II 

 

Com base nos recursos previstos no programa PROFISCO (ver nota 7) deverão ser 

aperfeiçoados os módulos para custeio tendo por objeto os serviços, que, no futuro, poderá 

possibilitar a apuração do resultado econômico previsto no artigo 85 da Lei Federal 

N.º4.320/64, que não vem sendo cumprido pelas entidades públicas. 

Isto ocorre porque os demonstrativos contábeis extraídos da contabilidade 
pública não evidenciam e não permitem uma análise acurada do resultado 
econômico. Cabe salientar que o legislador não propôs um modelo de 
demonstrativo do resultado econômico como fez com os Balanços Financeiros, 
Patrimoniais, Orçamentários e das Variações Patrimoniais (MAUSS, 2008, 
p.95). 

Assim, para obtenção do resultado econômico, será necessário desenvolver o módulo 

de custeio por produtos/serviços do ACP, incorporando o custeamento de outros serviços, 

além daqueles já apurados atualmente pela Secretaria da Fazenda. 

Neste ponto, registre-se que o modelo utilizado para custeamento dos serviços na 

SEFAZ leva em conta a departamentalização, se assemelhando a primeira geração do ABC, 

como ensina Martins: 

[...] quando o objetivo do ABC é apenas custear produtos (‘primeira geração do 
ABC...’) é possível ‘aproximar’ os conceitos de centro de custos e atividades, numa 
adaptação da teoria à prática. [...] Portanto, quando o objetivo principal do ABC é 
custear produtos, um bom sistema ‘tradicional’ de custos, ou seja, bem 
departamentalizado e com boa separação dos centros de custos, já pode atender, 
adequadamente, a estas duas primeiras etapas: identificação e atribuição de custos 
às atividades relevantes. É possível, até, não haver diferenças significativas entre o 
ABC e o sistema tradicional até este ponto (MARTINS, 2010, p.95).  

Entretanto, a adoção deste modelo na SEFAZ somente foi possível tendo em vista a 

relação direta entre os departamentos e os produtos. Ocorre que nem sempre esta relação é 

possível, sendo que podem ocorrer diversas situações: 

Pelo que vimos até agora, no que se refere ao processo de atribuição de custos às 
atividades, podemos deduzir que a simples divisão de departamentos em centros 
de custos já facilita este processo. Isto significa que, mesmo nos chamados 
‘sistemas tradicionais de custos’, a abertura dos departamentos em centros de 
custos já é uma evolução para se obter maior grau de precisão, na medida em que 
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identifica bases mais apropriadas de alocação, principalmente se os centros de 
custos refletirem as atividades.  
Porém nem sempre num centro de custos se desenvolve uma atividade, isto é, os 
conceitos não são necessariamente coincidentes. Podem ocorrer três situações: 
1. um centro de custos executa uma atividade; 
2. um centro de custos executa parte de uma atividade (tarefa); e 
3. um centro de custos executa mais de uma atividade (pode ser uma função) 
(MARTINS, 2010, p.95). 

Assim, para as unidades em que não seja possível uma associação direta entre os 

departamentos e os produtos, principalmente onde há uma grande diversidade de produtos, 

será necessário o uso do ABC (pleno), que tem um grau de complexidade mais elevado 

para implementação e posterior manutenção. 

 

4.3. Envolvidos 

 

A alta administração, inicialmente da Secretaria da Fazenda e Secretaria da Saúde (na 

fase piloto) e, posteriormente, o Gabinete do Governador (na fase de disseminação para as 

demais secretarias). Estes atores poderão liderar um processo capaz de por em ação uma 

estratégia inovadora de gerir custos no setor público, motivando os servidores públicos para 

o trabalho mais eficiente e com melhores resultados para a sociedade; 

O titular da unidade gestora que servirá como piloto, vez que o pioneirismo implicará 

na exposição de custos e eventuais ineficiências. Assim, deverão ser criados mecanismos de 

incentivo, pois, em caso contrário, as demais unidades serão resistentes em aderir ao 

projeto; 

O grupo técnico focal, preferencialmente com dedicação exclusiva. Esse grupo 

deverá tornar-se referência em gestão de custo na UP, apoiando a disseminação dessa 

experiência nas demais unidades da SESAB.  

A equipe gestora do Sistema ACP (estadual e setorial), que deverá ter 

dimensionamento, disponibilidade e capacitação adequada para desenvolver as atividades 
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que serão demandadas pelo possível incremento na utilização do ACP, tanto em nível 

operacional, como gerencial; 

A Assessoria de Comunicação da SEFAZ e SESAB, na fase piloto, e Secretaria de 

Comunicação Social (na fase de disseminação para as demais secretarias), que deverão 

divulgar os trabalhos através de uma estratégia de comunicação que dissemine os conceitos, 

as novas ferramentas, os resultados, apoiando, assim o desenvolvimento do uso gerencial 

das informações de custo; 

A equipe de Tecnologia da Informação - TI da Sefaz, que deverá estar apta para 

atender às demandas para eventuais melhorias e correções do sistema; 

A equipe do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - 

FIPLAN, sistema que sucederá o SICOF, para garantir a transição dos sistemas sem 

solução de continuidade em relação ao funcionamento do ACP; 

A equipe gestora (estadual e setorial) dos sistemas corporativos da SAEB integrados 

ao ACP (com exceção do SICOF), que deverá ter dimensionamento, disponibilidade e 

capacitação adequada para garantir a consistência dos dados destes sistemas, e para 

executar as atividades que serão demandadas pelo possível incremento na sua utilização, 

em níveis operacional e gerencial; 

A equipe de TI da SAEB, que é responsável pela gestão dos sistemas corporativos 

integrados ao ACP (com exceção do SICOF), que também deverá estar apta para 

possibilitar o funcionamento adequado das cargas de dados que transmitem informações 

dos Sistemas Corporativos para o ACP. 

 

4.4 Definição de Responsabilidades 
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Quadro 2: Definição de Responsabilidades dos Atores envolvidos 

Atores Responsabilidades 

Dirigente da UG 

 

Deve se envolver com o desenvolvimento 
dos trabalhos, inicialmente informando o 
mecanismo de incentivo que será utilizado. 
Deve também o dirigente analisar as 
informações extraídas dos relatórios do 
ACP, questionando e motivando o grupo 
técnico no sentido de operacionalizar 
adequadamente o ACP. 

Equipe Gestora Estadual do ACP: 

 

• Apresentar o sistema ACP e o plano de 
trabalho deste Projeto; 

• Garantir o treinamento do grupo técnico; 
• Acompanhar as cargas de dados dos 

sistemas integrados; 
• Especificar versões corretivas e de 

melhorias do ACP; 
• Coordenar as ações paralelas às 

recomendações (divulgação dos 
trabalhos; articulação com grupo técnico 
estadual, articulação com outros órgãos, 
entre outras). 

Equipe Gestora Setorial do ACP: 

 

• Coordenar as demandas da(s) 
Unidade(s) Gestora(s) sobre sua 
subordinação, encaminhando-as à 
Gestão Estadual; 

• Acompanhar e validar os relatórios de 
análises inseridos pela(s) unidade(s) 
gestora(s); 

O grupo técnico focal: • Garantir a confiabilidade das 
informações do ACP, principalmente em 
relação a apropriação dos custos nas 
unidades; 

• Analisar a razoabilidade do custo, no 
que se refere ao adequado consumo do 
recurso; 

• Inserir periodicamente no ACP os 
relatórios de análises de custos; 

• Apresentar propostas de otimização dos 
custos da UG 

Assessoria de Comunicação Divulgar os trabalhos desenvolvidos em 
cada etapa; 

Equipe de TI da Sefaz Atender às demandas para eventuais 
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melhorias e correções do sistema; 
Equipe do FIPLAN Garantir a transição dos sistemas, sem 

solução de continuidade em relação ao 
funcionamento do ACP; 

Equipe gestora (estadual e setorial) dos 
sistemas corporativos da SAEB integrados 
ao ACP 

Garantir a consistência dos dados destes 
sistemas, e para executar as atividades que 
serão demandadas pelo possível incremento 
na sua utilização, tanto no nível 
operacional, como no gerencial; 

Equipe de TI da SAEB Garantir o funcionamento adequado das 
cargas de dados que transmitem 
informações dos Sistemas Corporativos 
para o ACP. 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2011. 

 

4.5 Limitações das Recomendações 

 

Na Etapa II, ainda que o objetivo final seja possibilitar a apuração do Resultado 

Econômico, o projeto não contempla esta apuração, mas, tão somente, apurar os custos de 

alguns serviços de forma tal que seja possível a apuração deste Resultado, que é a diferença 

entre a receita de oportunidade econômica (apurada com base no custo de oportunidade do 

mercado) e a soma dos custos diretos e indiretos identificáveis à área de responsabilidade 

que a produziu no serviço público (SLOMSKI, 2003 apud MAUSS, 2008, p.94), ou seja: 

Resultado Econômico = receita de oportunidade econômica – custos diretos e indiretos 

Assim, na fórmula acima, apenas os custos diretos e indiretos serão apurados na 

Etapa II, prevista neste Projeto de Intervenção. 

Também não está contemplada na Etapa II a apuração de custos de programas e ações 

orçamentárias, tendo em vista algumas impossibilidades, atualmente, para efetuar tal 

apuração.  

No entanto, em decorrência da dificuldade de utilização do conceito de programa, 
determinados gastos de apoio administrativos e de pessoal deixaram de ser, 
inicialmente, planejados diretamente no programa finalístico, definido como o 
programa que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. Os 
gastos de apoio administrativo englobam ações de natureza tipicamente 
administrativa como, por exemplo, a manutenção e conservação de bens imóveis, a 
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manutenção de serviços de transporte, a manutenção de serviços gerais, a 
administração de recursos humanos e as atividades relacionadas à informática. 
Apesar do programa de apoio administrativo colaborar para a consecução dos 
objetivos dos programas finalísticos e demais programas, suas despesas, até o 
momento, não são associadas a esses programas. Em decorrência, não é possível se 
ter conhecimento de quanto de recurso foi consumido para se atingir os resultados 
dos programas finalísticos (SILVA, 2007, p.128). 

Por fim, embora esteja prevista na Etapa II a utilização de indicadores balanceados de 

desempenho, este Projeto de Intervenção somente contempla o indicador financeiro de 

custo. As outras perspectivas - dos clientes, dos processos internos e do aprendizado - 

deverão ser desenvolvidas em um contexto maior de gestão que deverá ser implementado 

simultaneamente ao desenvolvimento do indicador de custo para garantir o sucesso deste 

Projeto. 
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5. CRONOGRAMA E RECURSOS  

 

5.1. Cronograma de Implantação 

 

2º mês
3 dias

30 dias
3 dias 1 dia 2 dias 2 dias 10 dias

2 dias 1 dia

Reunião de avaliação com o dirigente da UG
Apresentação dos trabalhos aos dirigentes da EFAZ e SESAB

2 dias

Revisão dos dados do ACP - redefinição de unidades de custo; apropriação de pendências; 
reapropriação de custos; revisão das associações de Unidades de Custo aos parâmetros dos 
sistemas integrados - SIRH, SIMPAS, SIAP e SIMOV.

Treinamento do pessoal do IPERBA
Reunião para apresentação e análise dos valores registrados no ACP para o IPERBA

Confecção de relatórios de análises para registro no ACP
Registro no ACP de relatórios de análises
Análise dos relatórios de análise registrados no ACP pela Gestão Setorial do ACP  da SESAB
Análise dos relatórios de análise registrados no ACP pela Gestão Estadual do ACP
Atividades não previstas

1º mês 3º mês 4º mês
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5.2. Orçamento para Implantação 

Item
Quantidade de 

Pessoas
Horas 

Valor 
Unitário

Valor Total

Equipe SEFAZ 9 81.375,00    

 Equipe Técnica SEFAZ 6 160 75,00         72.000,00    

 Equipe de Tecnologia 3 100 31,25         9.375,00      

Equipe SESAB 9 57.600,00    

 Equipe de Gestão Setorial do ACP 3 160 37,50         18.000,00    

 Equipe Técnica Focal - Unidade Piloto 6 264 25,00         39.600,00    

Capacitação 5 3.250,72      

 Instrutor 1 24 41,67         1.000,00      

 Apoio Logístico 4 36 15,63         2.250,72      

142.225,72  Custo Total

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO - ETAPA I

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2011. 

Tabela 4: Orçamento para Implantação – Etapa II 

Especificação
Qt. 

Part.
Valor Part. Vlr. Total Área Horas Vlr. Unit. Vlr. Total

Treinamento 
operacional nas 
áreas gestoras 
do Estado foco 
do projeto.

700     350,00       245.000 Customização 
do ACP à 
NBCT 16.11

1.200     220,00     264.000

Capacitação em 
gestão de custos

30       3.000,00    90.000 Consultoria 
alterarar visão 
orçamento

1.100     220,00     242.000

Visitas técnicas 24       1.750,00    42.000 Consultoria 
desenvolver 
indicadores

320        220,00     70.400

0 Consultoria 
para 
implementar 
ABC

2.800     120,00     336.000

Valores em R$Capacitação Consultoria Valores em R$

                                                                                                                                                                                  1.289.400,00 

Atividades

• Adequar o ACP as novas 
normas de contabilidade
• Treinar usuários em controle e 
contabilização de custos em 
conformidade com a NBCT 16.11                 
• Implantar uma nova visão do 
orçamento coerente com o 
sistema de custos                                                       
• Desenvolver indicadores de 
resultado (e rever os existentes) 
para cada produto/serviço 
finalístico custeado, permitindo, 
junto com o sistema de custos, o 
cálculo de indicadores de 
eficiência, eficácia e efetividade 
• Disseminar a gestão de custos 
no estado

 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2011. 

 
Tabela 3: Orçamento para Implantação – Etapa I 
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O orçamento da Etapa II foi inicialmente definido por atividades. Ainda não foram 

elencadas todas as ações necessárias para desenvolver cada atividade. Esta fase deverá ser 

custeada através de recursos advindos de empréstimos externos já em negociação. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1. Avaliação do Processo de Elaboração do Trabalho 

 

O trabalho em epígrafe foi concebido para ser executado em duas etapas:  

A primeira, cuja expectativa dos autores é que seja executada em médio prazo, 

consiste no apoio à utilização, de forma gerencial, das informações de custos, advindas do 

ACP, pelas unidades do Estado. Nesse processo, para testar o modelo pretendido, foi 

destacada uma experiência piloto em uma unidade do Estado.  

Esta etapa, além de referências bibliográficas, tem como suporte teórico o conjunto 

de informações decorrentes das discussões, em nível nacional e internacional, nas quais 

participaram os autores. É sabido que poucos entes federativos dispõem de sistema de custo 

e o ACP tem sido alvo de interesse de diversas Secretarias de Estado. 

Do ponto de vista tecnológico, embora o próprio ACP necessite de aperfeiçoamentos, 

o Sistema já alcança alguns resultados. Não obstante, há um enorme desafio de disseminar 

a utilização sistemática das informações de custo, ao mesmo tempo em que é necessário 

estimular a alimentação e manutenção do sistema, de forma permanente. Além disto, ainda 

que o ACP já tenha servido de modelo para outras unidades da federação, há ainda 

melhorias a serem feitas no próprio sistema, a exemplo de melhoria de performance, e 

revisão do módulo para custeamento de produtos e serviços. 
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A falta de prática de gestão do gasto público poderia explicar, parcialmente, a 

ausência de sistemas de custos nas administrações públicas. Em geral, não existem 

informações organizadas e disponíveis para se fazer uma avaliação desses custos. 

Consequentemente, embora a Lei de Responsabilidade Fiscal obrigue aos entes federados a 

controlar seus custos através de um sistema apropriado, somente agora se inicia 

concretamente a discussão sobre o tema. 

A média e alta gerências têm papel fundamental na continuidade da evolução do 

Sistema, não só na sua utilização gerencial, mas também na motivação do pessoal 

responsável por alimentar e manter os dados necessários para o funcionamento regular do 

Sistema. 

Avalia-se que esta etapa exigirá um grande esforço por parte dos técnicos envolvidos 

no Sistema, em todas as unidades do Estado, a fim de que as informações de custos possam 

ser alimentadas corretamente e analisadas sob o ponto de vista gerencial. A participação e o 

apoio de cada dirigente são essenciais para o sucesso desta iniciativa. Espera-se que essas 

informações tornem-se subsídios permanentes para a tomada de decisões. 

A segunda etapa, cuja complexidade demandará um longo prazo de amadurecimento, 

consiste em apoiar a implantação de um modelo de gestão do gasto público no Estado da 

Bahia, contemplando indicadores de desempenho e custeamento de serviços. Implantar um 

novo modelo de gestão que incorpore conceito de eficiência, eficácia e efetividade 

pressupõem a construção de uma estratégia a ser executada em diversas fases.  

Outro aspecto importante diz respeito às medidas de desempenho citadas na 

metodologia do BSC, que prevê indicadores balanceados de desempenho. Como já citado, a 

medida financeira no setor público e nas entidades sem fins lucrativos constitui apenas um 

elemento limitador, não um objetivo. Assim, outras medidas de desempenho deverão ser 

construídas e observadas pelo dirigente da unidade, pois neste caso, “o sucesso deve ser 

medido pelo grau de eficácia e eficiência com que essas organizações atendem às 

necessidades de seus participantes” (KAPLAN E NORTON, 1997, P.188). 
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Cabe ressaltar que a proposta aqui apresentada não encerra de forma alguma o 

problema da gestão do Estado. Assim, esse trabalho apenas aponta um dos instrumentos 

existentes para alcançar resultados mais efetivos. Existe uma série de passos posteriores 

que precisam ser dados, como a sistematização das ações previstas no Plano Estratégico, a 

revisão de processos, a atualização do sistema de avaliação de desempenho, a 

sensibilização dos servidores quanto à importância do resultado de seus trabalhos e da 

mensuração desses resultados. 

Trata-se da transformação de um paradigma onde o foco da gestão deixa de ser 

exclusivamente o cumprimento burocrático do orçamento e passa a ser o resultado 

alcançado. E para avaliar esse resultado, o custo correspondente ao benefício gerado terá 

que ser analisado, a fim de permitir possíveis comparações e alternativas de solução. 

 

6.2. Prováveis Obstáculos à Implantação das Recomendações 

 

A mudança de perspectiva de um sistema meramente operacional para uma visão 

gerencial das informações por ele geradas traz alguns desafios aos técnicos envolvidos com 

o tema e aos gestores públicos do Estado.  Portanto, vislumbra-se obstáculos a serem 

transpostos em decorrência da falta de cultura de uma gestão de custos no setor público, 

realidade essa verificada em todas as esferas de governo.  

Possivelmente haverá resistência de toda ordem como, por exemplo, ao trabalho 

adicional que essa nova visão demandará. Se até o presente momento era exigida apenas a 

alimentação e a apropriação das informações relativas aos custos de cada unidade do 

Estado, a partir do novo modelo apresentado espera-se que sejam feitas análises dessas 

informações, buscando o conhecimento e a utilização mais adequada dos recursos públicos. 

 Prevê-se, ainda, resistência por parte de alguns gestores já que a visão gerencial 

sobre os custos sob sua responsabilidade resultará em uma maior transparência das suas 

ações de governo. Sua própria gestão passará a ser avaliada na medida em que os gastos 
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com a prestação de serviços de sua unidade serão examinados e, ainda, verificada a 

coerência da sua decisão. 

 Outro possível entrave a ser superado diz respeito à performance do Sistema de 

Custos que dará suporte técnico a essa iniciativa. Atualmente o ACP já apresenta algumas 

falhas recorrentes que precisam ser sanadas pela equipe de TI - a exemplo da integração 

entre o ACP e o SIAP -, e o seu aperfeiçoamento e a sua atualização exigem um esforço 

coletivo dos colaboradores da área de tecnologia e uma decisão do gestor em priorizar esse 

Sistema. Espera-se que a versão 8.0.0, que se encontra em homologação, venha trazer 

ganhos de performance, pois foi especificada para utilizar ferramenta DW, por 

recomendação da própria equipe de TI, para diminuir o tempo de resposta de consultas e 

relatórios, que é alto, principalmente nas secretarias com maior volume de dados. 

 A inexistência de conhecimento mais aprofundado sobre a importância de uma 

gestão de custos, bem como seus efeitos para a administração pública, resulta em uma visão 

distorcida de que o papel do governo está reduzido ao cumprimento burocrático da peça 

orçamentária, sem a necessária verificação do alcançado. A falta de incentivo a uma gestão 

mais eficiente é um fator que, provavelmente, dificultará a evolução desse processo. Não há 

mecanismo que incentive o bom gestor ou penalize o mau gestor do recurso público. Aliás, 

o uso eficiente do recurso público ainda é tratado sem a devida responsabilidade porque não 

há qualquer exigência para tal prática. Embora haja previsão legal, não há cobrança de 

eficiência da gestão pública, nem mesmo por parte da sociedade. 

 

6.3. Sugestões e Elementos de uma Estratégia de Implantação: 

 

 Deverá ser construída uma estratégia para implantação da proposta objeto deste 

trabalho. Para o alcance do objetivo proposto será necessária a adoção de um conjunto de 

ações, que deverão ser realizadas de maneira planejada. Trata-se de um tema novo, cuja 

iniciativa poderá gerar resistência ou até mesmo contrariar interesse de alguns dirigentes. A 
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pretensão é introduzir uma nova prática de gestão que induzirá a utilização dos recursos 

públicos de forma mais eficiente. 

Assim, a implantação do projeto deverá ser executada por etapas:  

• Escolha da unidade que será objeto de estudo. Essa escolha deverá levar em 

consideração o grau de organização das informações disponíveis daquela 

unidade e deverá, necessariamente, contar com o apoio do dirigente da 

unidade, bem como dos técnicos responsáveis pela área de custos;  

• Escolha e divulgação de um sistema de incentivo; 

• Sensibilização e treinamento dos técnicos da unidade escolhida, 

especialmente aqueles responsáveis pelos custos.  Orientação para a adequada 

e sistemática utilização das informações obtidas através do Sistema de 

Apropriação de Custos – ACP.  

• Escolha dos itens de custos que serão avaliados naquela unidade (exemplo: 

serviços de informática, energia, telefone, combustível, etc.). Inicialmente é 

recomendável que sejam selecionados apenas os grandes itens de custos; 

• Análise das informações disponíveis no ACP sobre a unidade selecionada; 

• Validação preliminar das informações disponíveis; 

• Sensibilização dos dirigentes para a importância e viabilidade do projeto 

proposto. Realização de eventos evidenciando os resultados alcançados no 

próprio Estado da Bahia, experiências de outras unidades da Federação e da 

União; 

• Sensibilização dos dirigentes para a necessidade da criação de um núcleo 

técnico especializado em custos, com o objetivo de aprofundar os estudos 

sobre o tema e apoiar a análise das informações obtidas. Esse grupo deverá 

ser composto por técnicos das Secretarias da Fazenda, da Administração, do 

Planejamento, da Casa Civil e do Tribunal de Contas do Estado; 

• Sensibilização para a necessidade de investimento no aperfeiçoamento do 

Sistema de Custos e na adequação dos recursos de suporte tecnológico; 
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• Apoio à criação de um mecanismo de incentivo à prática de gestão de custos 

públicos, a fim de promover o reconhecimento do gestor que apresentar um 

aumento de eficiência; 

• Desenvolvimento de indicadores de avaliação de desempenho. Será 

necessária a contratação de consultor para o desenvolvimento de indicadores 

mínimos de avaliação dos custos. Serão estabelecidos parâmetros de 

referência, tomando por base a realidade da unidade piloto.  

• Aplicação dos indicadores aos itens selecionados; 

• Análise detalhada dos principais itens de custo, atentando para a consistência 

da informação no tocante a sua apropriação correta nas unidades de custo, 

bem como a sua compatibilidade com a estrutura física. Ex.: verificar se o 

consumo de energia, de água e de telefone está compatível com a estrutura 

física do prédio onde funciona a UG; 

• Análise dos resultados obtidos; 

• Discussão e revisão ou validação dos resultados; 

• Divulgação dos resultados através de eventos e sites; 

• Revisão ou validação da metodologia aplicada; 

• Divulgação da metodologia. Esta etapa contará com a expertise da Assessoria 

de Comunicação da SEFAZ. 

Paralelamente a execução dessas etapas, será realizada uma pesquisa de opinião sobre 

o atual sistema ACP, a fim de coletar subsídios para seu aperfeiçoamento. A pesquisa será 

dirigida aos potenciais usuários do Sistema, incluindo os dirigentes que utilizarão as 

informações gerenciais. A utilização, de forma sistemática do ACP é o primeiro passo para 

a criação de um ambiente de gerenciamento do gasto. Somente após se obter o domínio das 

informações de custos de uma determinada unidade gestora, poder-se-á propor uma melhor 

utilização dos recursos disponíveis. O próprio ACP já disponibilizou cartilhas explicativas 

que deverão ter uma maior disseminação junto aos dirigentes. 

Para a realização de grande parte dessas etapas os autores já obtiveram o apoio da 

direção da Secretaria da Fazenda que está negociando com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID um contrato de empréstimo para um programa de modernização da 
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SEFAZ. Esse empréstimo já foi aprovado pelo Governo Federal e está em fase de 

negociação para assinatura do contrato. 

No âmbito desse Programa, dentre os componentes acordados está a “Melhoria da 

Eficiência e da Eficácia da Administração Financeira” no qual será destinado cerca de um 

milhão e trezentos mil reais para a implantação de uma gestão de custos no Estado. 

De acordo com a minuta do Programa, para a implantação de uma gestão de custos no 

Estado da Bahia, estão previstas as seguintes atividades: 

• Adequar o ACP às novas normas de contabilidade; 

• Treinar usuários em controle e contabilização de custos em conformidade 

com a Norma Brasileira de Contabilidade - NBCT 16.11; 

• Implantar uma nova visão do orçamento coerente com o Sistema de Custos; 

• Desenvolver indicadores de resultado (e rever os existentes) para cada 

produto/serviço finalístico custeado, permitindo, junto com o Sistema de 

Custos, o cálculo de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade; 

• Disseminar a gestão de custos no Estado. 

As vantagens da consolidação e análise das informações acerca de quanto 

efetivamente custa aos cofres públicos executar determinada ação são inúmeras. É possível 

afirmar que o simples fato de o ACP ser acessado e utilizado pelos gestores, já pode ser um 

elemento para viabilizar a utilização dos recursos de forma mais otimizada e responsável, 

se constituindo, assim, em um forte componente de controle. Mas não só isso: o 

conhecimento das informações disponíveis pode elevar a qualidade das decisões tomadas 

pelos gestores.  

Finalmente, a utilização gerencial de informações de custo no setor público é tema 

que tem abrangência e complexidade muito grande e envolve questões culturais, históricas, 

políticas, além do próprio conteúdo relativo a custos e a gestão. Assim, romper com esse 

paradigma e promover um processo de mudança de um padrão burocrático enraizado há 

décadas na administração pública para uma gestão gerencial, voltada para o alcance dos 
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resultados, exigirá uma consciente decisão política e o comprometimento de todos os atores 

envolvidos.  
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ANEXOS  

 

ACP – Cartilha para Utilização pelos Gestores 
 
 
O que é o ACP? 
 
O Sistema de Apropriação de Custos Públicos - ACP se constitui em um 
mecanismo de apuração de custos no âmbito da Administração Pública, 
objetivando a economia, a eliminação de desperdícios, o controle e, 
dessa maneira, a melhoria da qualidade do gasto 
público.                           
 
 
Como acessar o ACP: 
 
Para utilizar o sistema ACP, deve: 

 

I - Ter disponível estação de trabalho com acesso à internet e navegador Internet 

Explorer 5.0 ou superior. O ACP está disponível no endereço 

http://sistemas.sefaz.ba.gov.br/acp . (verificar se o aplicativo Java está instalado e 

atualizado na máquina). 

 

II - Solicitar acesso ao sistema através do Gestor Setorial da unidade, sendo para 

isso necessário informar: 

� Nome completo; 

� CPF; 

� E-mail corporativo. 

 

III - Solicitar treinamento ao Gestor Setorial, à Coordenação Geral de 
Planejamento e Acompanhamento Financeiro – COPAF, ou através do e-mail 
gestoracp@sefaz.ba.gov.br 
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Informações Disponíveis: 

Custo por unidade 

O ACP está apto a fornecer informações sobre o consumo de recursos 
por cada unidade de custo, que representa uma unidade funcional 
dentro da estrutura hierárquica de cada órgão, que pelo seu porte e 
relevância operacional deva ser objeto de apropriação e controle de 
custos.  

A contabilidade pública atualmente informa a distribuição do gasto por 
Unidade Orçamentária e Unidade Gestora, mas nada nos diz sobre a 
composição dos gastos por: Diretoria, Superintendência, Inspetoria 
Fazendária, Escola, Posto de Saúde, etc. 

Cada uma destas unidades funcionais representa um centro de custos 
em potencial, demandando recursos para a sua manutenção e 
funcionamento. O ACP pretende alocar a cada um destes centros de 
custos, denominados “Unidades de Custo” os gastos efetivamente 
causados pelas mesmas, valendo-se dos critérios do consumo e da 
responsabilidade pelo gasto. 

A seguir, exemplo de informação de custo por unidade obtido a partir do 
ACP. Observe que as unidades estão estruturadas em níveis, sendo 
possível desdobrar as informações dos custos das unidades de nível 
mais alto, até alcançar o nível mais baixo: 
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Custo por item 

 
Além da dimensão espacial, ou seja, onde é consumido o recurso, o ACP 
também está apto a detalhar o tipo de recurso que está sendo 
consumido. Neste caso, a informação pode ser proveniente de outros 
sistemas integrados ao ACP, ou através do SICOF.  
 
Informações provenientes de Sistemas Integrados ao ACP 

 
Nos relatórios e consultas, é possível visualizar informações como custo 
com pessoal (Ex.: SRH.2 CIVIL ATIVO e SRH.13 CONTRATO ESPEC. DIREITO ADMIN); material de 
consumo (Ex.: SIM.75 UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE);  Consumo de 
Combustível (SCB.1 COMBUSTIVEL); Custo com depreciação de bens móveis (Ex.: 
SIAP.23 VEICULOS); Custo com depreciação de bens imóveis (Ex.: SIMV.1 ESCOLA). 
Estas informações são enviadas automaticamente para o ACP a partir 
dos sistemas SIRH, SIMPAS, BR / CTF, SIAP e SIMOV, o que elimina a 
necessidade de registrar manualmente a unidade de custo no momento 
de pré-liquidar a despesa. 
 

Informações provenientes do SICOF 
 
 

Também é possível visualizar informações obtidas na pré-liquidação no 
SICOF: 39.03-9 ENERGIA ELETRICA; 39.01-2 AGUA E ESGOTO; 39.05-5 SERVICOS DE COMUNICACOES E 
TELECOMUNICACOES. Neste caso, no momento de pré-liquidar, deverá(ão) ser 
informada(s) a(s) respectiva(s) unidade(s) de custo. 
 
 
 
Exemplo de informação de custo por item obtido a partir do ACP: 
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Como acessar as informações: 
 

 
Consultas Gerenciais – desenvolvidas com o objetivo de facilitar as 
consultas ao ACP, este modelo permite facilmente a combinação de 
diversas variáveis e formas de apresentação dos dados.  
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Para efetuar este tipo de consulta, selecione inicialmente a opção (Custo 
Mensal, Comparativo Ano, Comparativo Mês, etc.). Em seguida, é 
necessário selecionar o Escopo (do lado esquerdo), a forma de 
consolidar (do lado direito, em “Consolidar Por”) e o período desejado.  
 
“Escopo” é o que se quer consultar, sendo possível selecionar Estado, 
Secretaria, Unidade de Custo, Categoria de Custo, Categoria de Gastos 
Administrados e Produtos / Serviços.  
 
Em “Consolidado Por”, deverá ser selecionada a forma como serão 
apresentados os dados selecionados no Escopo. A consolidação poderá 
ser: por Secretaria, Unidade de Custo, Categoria de Custo, Categoria de 
Gastos Administrados, Produtos / Serviços ou item de Custo. 
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Para visualizar a consulta, deve-se clicar no ícone da impressora 
localizado no canto superior direito da tela. O resultado para a 

consulta acima é visualizado da forma abaixo: 
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É possível desdobrar o resultado da consulta, marcando a linha desejada 

como mostrado acima ( ), e clicando em um dos ícones disponíveis no 

rodapé. No exemplo acima, caso seja clicado o ícone , o 
resultado da consulta será: 
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Consistência das Informações: 
 
Para que as informações estejam consistentes no ACP, é necessário que 
os custos estejam apropriados em cada uma das unidades. Para as 
despesas que são obtidas a partir dos sistemas integrados (SIRH, 
SIMPAS, SIAP, SIMOV, etc) basta que o Gestor Setorial do ACP 
mantenha atualizadas as associações entre as unidades de custo e os 
Locais de Trabalho (SIRH), Locais de Distribuição (SIMPAS), Unidades 
Administrativas (SIAP) e Imóveis (SIMOV). Para verificar eventuais 
pendências, existe o relatório de pendências que está acessível na opção 
mostrada abaixo: 
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Para as demais despesas (provenientes do SICOF), o Gestor Setorial 
deverá proceder conforme previsto na Portaria 804/2005 e Decreto 
8.444/2003, atentando para os procedimentos ali previstos, seja pelos 
procedimentos de identificação do código de unidade de custo no SICOF, 
seja pelo acompanhamento de pendências no módulo de apropriação 
manual do ACP, para manter sempre computados os custos em cada 
unidade. 
 
 
Informações mais detalhadas podem ser obtidas através do “help” do 

sistema , que contempla todas as funcionalidades do ACP. 
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DECRETO Nº 8444 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2003  

  

                          Institui o Sistema de Apropriação de Custos 
Públicos - ACP, no âmbito da Administração Pública do Poder 

Executivo Estadual, e dá outras providências.           
                          

                       O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, considerando o disposto no art. 4º, inciso I, alínea “e”, e no art. 50, § 3º, 
da Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000; considerando a necessidade de 
aperfeiçoar os mecanismos de apuração de custos no âmbito da Administração Pública, 
objetivando a economia, a eliminação de desperdícios, o controle e, dessa maneira, a 
melhoria da qualidade do gasto público,                                                                

D E C R E T A 

            Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Apropriação de Custos Públicos - ACP, 
em todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, 
com a finalidade de aprimorar a qualidade do gasto público e proporcionar aos 
gestores governamentais informações relevantes sobre os custos envolvidos na oferta 
de produtos e na disponibilização e prestação de serviços pelo Estado à coletividade, 
em consonância com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.     
            

          Art. 2º - O Sistema de Apropriação de Custos Públicos - ACP será implantado 
no decorrer do presente exercício, com carga de dados obrigatória a partir de janeiro 
de 2003.                                                                                               

 
           Art. 3º - À Secretaria da Fazenda, órgão gestor do ACP, 
compete:                                                                                               

           I - disponibilizar o acesso ao ACP;  
           II - controlar e supervisionar a operacionalização do Sistema; 
           III - promover as ações necessárias ao funcionamento e ao aperfeiçoamento do 
Sistema.    

 
 
         Art. 4º - No âmbito de cada Secretaria, caberá às respectivas Diretorias Gerais, 
através das Diretorias de Orçamento Público, bem assim nas unidades equivalentes 
dos demais órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, 
a gestão setorial do ACP e o empreendimento das ações necessárias à 
operacionalização do Sistema nas suas áreas de competência.  

        § 1º - O Sistema de Controle Interno do Estado, obrigatoriamente, em suas 
rotinas de acompanhamento e inspeção, fará uso do ACP para monitorar e apurar a 
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qualidade do gasto 
público.                                                                                                                  
                 

     § 2º - A implantação do Sistema ACP será feita de forma gradativa em cada 
Secretaria e nos demais órgãos da Administração Estadual, cabendo ao Gestor Setorial 
referido no caput deste artigo adotar as providências operacionais necessárias à 
adequação das demandas, segundo as especificidades correspondentes, e à validação 
e consistência dos valores apropriados. 

    Art. 5º - A Secretaria da Fazenda expedirá os atos complementares necessários ao 
cumprimento deste Decreto.   

 
    Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de janeiro de 2003.   
 
 
    Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.          
          

                                     PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 07 de 
fevereiro de 2003. 

PAULO SOUTO 

Governador 

 

Ruy Tourinho 
Secretário de Governo 
Albérico Mascarenhas 
Secretário da Fazenda 

Este texto não substitui o publicada no D.O. de 5.5.2000  
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Salvador · Terça-feira
27 de dezembro de 2005

Ano XC · No 19.018

 

PORTARIA Nº  804 DE  26 DE DEZEMBRO DE 2005. 

Dispõe sobre procedimentos referentes ao Sistema de Apropriação de Custos 
Públicos – ACP no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo 
Estadual. 

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA , no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no Decreto nº 8.444 de 07 de fevereiro de 2003, 

R E S O L V E 

Art. 1º. Às Diretorias Gerais, por meio das Diretorias de Orçamento Público, bem assim nas 
unidades equivalentes dos demais órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo do 
Estado, responsáveis pela gestão setorial do Sistema de Apropriação de Custos Públicos - ACP caberá 
empreender em sua área de competência as ações necessárias à execução dos procedimentos estabelecidos 
nesta Portaria. 

Art. 2º. Para efeito dos procedimentos estabelecidos nesta Portaria considera-se: 

I – Unidade Solicitante: unidade funcional que solicita a aquisição de material ou a prestação de 
serviço. 

II - Unidade de Custo: unidade funcional cadastrada no ACP que representa um centro de custo, 
demandando recursos para sua manutenção e funcionamento. 

 

III – Gestor Setorial: técnico indicado pela Diretoria Geral para adotar as providências 
operacionais necessárias à adequação das demandas e à validação e consistência dos valores apropriados no 
ACP. 

Art. 3º. Para execução de despesa referente à aquisição de material e contratação de serviços, 
exceto as aquisições de materiais de consumo efetuadas pelo Sistema Integrado de Material, Patrimônio e 
Serviços - SIMPAS, deverão ser observados os procedimentos estabelecidos no Anexo I desta Portaria. 

Parágrafo Único - As informações referentes às despesas com Material de Consumo, para as 
unidades que utilizam o SIMPAS, serão transferidas diretamente deste sistema para o ACP. 

Art. 4º. As informações referentes às despesas com Pessoal serão transferidas para o ACP 
diretamente pelo Sistema de Recursos Humanos – SRH da Secretaria da Administração. 

Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor em 1º de janeiro de 2006, produzindo seus efeitos a partir 
do inicio da execução orçamentária do exercício. 

ALBÉRICO MACHADO MASCARENHAS 
Secretário 
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ANEXO I  

PROCEDIMENTOS PARA FORNECER INFORMAÇÕES AO SISTEMA ACP QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL OU DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

I. Na Solicitação do Material ou da Prestação do Serviço 

  UNIDADE SOLICITANTE  

1. Informar no “Formulário de Apropriação de Custo” as Unidades de Custo que serão beneficiadas com a aquisição 
do Material ou com a Prestação do Serviço. 

II. No Recebimento do Material ou na Prestação do Serviço 

  DIRETORIA ADMINISTRATIVA OU UNIDADE EQUIVALENTE 

1. Informar os dados referentes ao credor e valor total da despesa no “Formulário de Apropriação de Custo”, 
conforme modelo constante no Anexo II desta Portaria. 

2. Relacionar os valores a serem apropriados em cada unidade de custo no “Formulário de Apropriação de Custo”, 
conforme modelo constante no Anexo II desta Portaria. 

  2.1.  Caso não seja possível determinar valores parciais da despesa por unidade de custo, deverá ser justificado no 
“Formulário de Apropriação de Custo”. 

3. Informar os dados referentes ao número e valor dos empenhos no “Formulário de Apropriação de Custo”, 
conforme modelo constante no Anexo II desta Portaria. 

4. Assinar, datar e apensar o ”Formulário de Apropriação de Custo” ao processo de comprovação da despesa. 

III. Na Pré-Liquidação da Despesa 

  DIRETORIA DE FINANÇAS OU UNIDADE EQUIVALENTE 

1. Registrar na tela do SICOF “Preenchimento de Unidade de Custo”, os dados correspondentes aos valores parciais 
da despesa referente a cada unidade de custo conforme informado no “Formulário de Apropriação de Custo”. 

  1.1.  Caso o número de unidades de custo ultrapasse a 10 (dez), o campo “Unidade de Custo” deverá ser 
preenchido com a codificação “9999999”, devendo ser enviada uma cópia do formulário ao gestor setorial 
do ACP para preenchimento manual dos dados no referido sistema. 

  1.2.  Quando for justificada a impossibilidade de determinar valores parciais por unidade de custo, o campo 
“Unidade de Custo” deverá ser  preenchido com a codificação “9999999”. 

  1.3. Devolver o processo à Diretoria Administrativa ou unidade equivalente, na hipótese de ausência do 
“Formulário de Apropriação de Custo”, para o devido preenchimento, sem o qual não será realizada a pré-
liquidação. 

IV. No acompanhamento do processo de apropriação de custos 

  GESTOR SETORIAL 

1. Orientar as unidades solicitantes de despesa sobre a necessidade de informarem as unidades de custo envolvidas no 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTO 

Credor:   

Número do Processo: Valor Total (R$):   

DETALHAMENTO DAS APROPRIAÇÕES 

Unidade de Custo Código do ACP Valor a Apropriar 

      
      
      
      
      
      
      

Total para Apropriação (R$):   

Justificativa pela ausência do detalhamento das apropriações: 

  
  
  

processo, divulgando a relação das unidades de custo, com seus respectivos códigos. 

2. Orientar as unidades solicitantes de despesa sobre os procedimentos a serem adotados quanto à especificação das 
unidades de custo beneficiadas em cada processo, no tocante à metodologia de apropriação dos respectivos custos. 

3. Verificar se existem liquidações pendentes de apropriação e implementar ações para que todos os custos fiquem 
alocados nas suas respectivas unidades. 

4. Manter atualizado o cadastramento de dados, inclusive os relacionados com os sistemas integrados, necessários 
para o funcionamento do ACP.  

5. Analisar periodicamente a relação de Unidades de Custo, procedendo às inclusões, exclusões ou alterações de 
unidades, caso seja necessário, face eventuais mudanças na estrutura administrativa de cada órgão. 

6. Proceder, quando necessário, a correções e ajustes em apropriações indevidas ou incompletas, orientando as demais 
áreas para garantir a consistência das informações geradas pelo sistema. 

7. Efetuar estudos e análises com base nas informações constantes no ACP, visando fornecer subsídios para 
estratégias de redução e controle de gastos nas demais áreas do órgão. 

8. Proceder ao cadastramento de usuários no sistema ACP, liberando o acesso às informações por meio de perfis de 
usuário compatíveis com as necessidades de cada área. 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Nº do Empenho Valor (R$): 
Nº do Empenho Valor (R$): 
Nº do Empenho Valor (R$): 

Responsável: Data:        /         /            Telefone: 
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Requisitos Funcionais 

REQUISITOS   ACP  

Relatórios    
Relatórios desenvolvidos em Crystal 

Reports. Próxima versão utilizará 
ferramenta OLAP  

Complexidade do Sistema, em 
razão da interdependência com 
outros sistemas   

 Sim  

Não contempla funcionalidades 
para suprir a necessidade de falta 
de sistemas nas unidades   

 Sim  

Processo incremental de 
desenvolvimento e implantação   Sim - Desenvolvimento da versão 8.0.0 

do ACP  

Utilização de unidades modelo    Sim - SEFAZ/SEPLAN/SAEB(SAC), 
originalmente  

Requisitos não funcionais - boa 
acessibilidade    Sim - Utiliza ambiente WEB  

Requisitos não funcionais - 
banco de dados normalizado    Sim - SQL Server 2005  

Apropriação e ajustes serão 
feitos no banco de dados. 
Ambiente DW apenas para 
extração de dados   

 Sim - DW só a partir da versão 8.0.0  

Base conceitual: custeio por 
absorção (custo direto e indireto)    Sim  

Funcionalidades comuns x 
módulos específicos    ACP não contempla parte específica  

Compatibilidade entre o sistema 
de custo e os sistemas 
específicos (Normalização de 
dados)   

 Desejável  

Possibilidade de utilizar diversos 
critérios de rateio por unidade    Sim  

Abrangência do sistema    Estadual - 11.000 unidades de custo  
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QUESTIONÁRIO APLICADO À GESTORA SETORIAL DA SECRETA RIA DA 

SAÚDE - SESAB 
 
 

1. Por que a SESAB decidiu, neste momento, fazer uma análise mais detalhada dos custos 

de suas unidades? 

Com o objetivo de realizar uma gestão eficiente, a SESAB tem buscado otimizar seus 

recursos. Para tanto, conhecer os seus custos tornou-se fundamental, dessa forma, 

inicialmente pensou-se em fazer uma licitação para implantar um sistema de apuração de 

custos em um hospital piloto. Entretanto, foi consenso que a melhor alternativa seria 

utilizar o sistema existente – ACP e efetuar avanços que venham a atender a atual 

demanda da SESAB: todos os hospitais devem conhecer os seus custos, com vistas a 

relacionar recursos aplicados e resultados obtidos. 

  

2. Qual o mecanismo de incentivo utilizado para que os dirigentes e técnicos do IPERBA se 

envolvessem com essa demanda? Como foi o processo de convencimento? Haverá algum 

ganho específico? 

A SESAB definiu 04 hospitais para serem pilotos de uma nova metodologia de 

gestão, com um orçamento próprio, de acordo com a complexidade e atrelado a metas 

qualitativas e quantitativas.  O IPERBA é um destes hospitais. O dimensionamento do 

orçamento será subsidiado pelas informações de custo. 

 

3. De que forma as informações de custo do ACP colaboraram para o estudo acerca do 

modelo de gestão (PPP) do Hospital do Subúrbio? 

As informações geradas pelo ACP serviram como parâmetro, ou seja, o conhecimento 

dos gastos de um hospital com o mesmo perfil do Hospital do Subúrbio foi uma referência 

para subsidiar o estudo.   
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QUESTIONÁRIO APLICADO À GESTORA SETORIAL DO ACP NO SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SAEB/SAC 

 
 
 

1. Em que foram utilizadas as informações de custos, advindas do ACP, no SAC? 
 
 
 

• Acompanhamento do custo por Posto SAC ( comparativos, evolução) 

 

• Acompanhamento por Item de Custo ( comparativos, evolução). 

 

• Referencial de custos para implantação / operacionalização de novas 

unidades de atendimento na Rede SAC. 

 

• Classificação do porte das Unidades de Atendimento. 

 

• Utilização do Custo por Atendimento como auxiliar na decisão quanto à 

instalação da Unidade de Atendimento em imóvel próprio ou alugado. 

 

• Auxilio na elaboração de novos projetos utilizando o referencial de custos 

de projetos similares já implantados. 

 

• Acompanhamento do custo de unidades  “informais” (que não constam do 

Regimento). 

 

• Análises pontuais de determinados itens de custos, por exemplo: Diárias, 

Consumo de Energia, Telefone etc. 
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RELATÓRIOS E ANÁLISES DE CUSTOS FEITOS PELOS ALUNOS DA DISCIPLINA 

DE CUSTOS, MINISTRADA PELO PROFESSOR VICTOR HOLANDA. 
 
 
 
 

SEFAZ / SAF 
 
Análise dos Custos da Superintendência de Administração Financeira – 

SAF a partir dos relatórios do Sistema de Apropriação de Custos 
Públicos - ACP 

 
Analisando-se as informações extraídas dos relatórios do sistema ACP, é possível se chegar 
às seguintes conclusões, em relação aos custos da Superintendência de Administração 
Financeira – SAF: 
Na planilha ACP SAF Compara Ano, anexa, observa-se que a Superintendência 
Financeira tem um custo total de R$ 27.873.316,98 em 2010, o que equivale a 3,8% dos 
custos totais da SEFAZ, que são da ordem de R$ 733,1 milhões. Em 2009, a SAF teve um 
custo de R$ 21.367.167,88, correspondendo a 3,5% dos custos totais da SEFAZ que 
totalizaram R$ 614,6 milhões. Assim, conclui-se que a SAF aumentou seus custos em 30,4 
% no comparativo 2010/2009, aumento que é superior ao aumento dos custos da SEFAZ, 
que foram de 19,3%. Esclareça-se, inicialmente, que estes custos aumentaram mais que a 
inflação do período em razão de aumentos salariais para o grupo fisco previstos em 
legislação, para os anos 2009, 2010 e 2011. 
Analisando-se os itens de custos da SAF (relatório ACP SAF por itens, anexo) observa-se 
que foram relacionados no relatório 51 itens de custo, sendo que o primeiro item de custo 
SRH.2 CIVIL ATIVO – dado proveniente do Sistema de Recursos Humanos e que 
corresponde ao custo dos servidores estatutários da SAF – totaliza R$ 26.793.823,14, ou 
96,13% dos custos da SAF. Na análise horizontal, verifica-se que o aumento destes custos 
de 2009 para 2010 (28,1%) foram superiores ao total da SEFAZ (19,3%), o que pode ser 
explicado pelo aumento do número de servidores na área financeira, principalmente para 
fazer frente aos trabalhos de desenvolvimento do novo sistema FIPLAN. 
Outros dois itens de custos relevantes também são explicados pelo desenvolvimento do 
FIPLAN:  
 

SERV.DE INFORMATICA NAO CARACT.COMO SUBST. (subelemento de despesa 
39.46-2), com R$ 272.235,24 em 2010, e inexistente em 2009; 
INFORMATCA E PROCESSAMENTO DE DADOS (subelemento de despesa 34.01-
0), com R$ 248.974,69 e R$ 157.492,32 em 2009 (aumento de 58,09%).  
 

Além destes três primeiros itens de custo mais relevantes relacionados anteriormente, 
observa-se que somente mais outros 8 (oito) itens listados no relatório ACP SAF por itens 
têm percentuais superiores a 0,1%, na análise vertical – neste segundo grupo encontram-se 
itens de custos como passagens (subelemento 33.01-4), com aumento de 55,23% no 
período 2010/2009 e diárias (subelemento 14.01-0), com aumento de 65,22% - todos estes 
aumentos superiores ao total da SEFAZ são justificados pelos esforços de desenvolvimento 
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do novo sistema FIPLAN, que inclui viagens para participação de reuniões, seminários e 
palestras em outros estados. A depreciação de equipamentos de informática (SIAP.70), em 
2010, perfez um custo de R$ 32.339,49, que corresponde a 0,12% dos custos da SAF. 
A partir daí, os demais itens tem percentuais que são inferiores a 0,1% dos custos totais da 
SAF. Neste último grupo encontra-se boa parte do material de consumo utilizado no 
período (designados pela inicial “SIM”, vez que são dados provenientes do sistema 
SIMPAS). 
 
Já na análise pelas unidades de custo da SAF (relatório ACP SAF por Unidade, anexo), 
observa-se que a DEPAT é a diretoria que tem o maior custo da SAF, com R$ 
11.129.849,08 em 2010. Em 2009, o total foi de R$ 8.792.376,24. Já a DICOP, com custo 
de R$ 11.046.587,05, teve aumento superior em relação a 2009, com 30,21% de aumento.  
 
O Gabinete e Assessoria da SAF – que inclui a Coordenação de Planejamento, 
Acompanhamento e Controle Financeiro – COPAF, com status de diretoria – teve um custo 
de R$ 5.694.731,64, com aumento de 39,19% em relação a 2009. Todos estes aumentos 
superiores ao aumento do total de custos da SEFAZ, de 2009 para 2010, como informado 
anteriormente, se justifica pelo esforço de desenvolvimento do novo sistema financeiro da 
SEFAZ, que será integrado ao sistema de orçamento, e tem elevado o contingente de 
servidores da área financeira, bem como demandado custos mais elevados com a 
contratação de serviços na área de informática. 
 
 

SEFAZ / SAF / DEPAT / GEPUB 
 
Análise 
 
Comparação ano de 2008 a 2010 GEPUB – Gerência da Dívida Pública 
 
Existe um aumento de forma quase linear no item remuneração de pessoal em torno de 35% 
na Gerência da Dívida Pública. O pessoal é composto em sua maioria de servidores do 
grupo fisco (Auditores e Agentes de Tributos) além de um Gestor Público que tiveram 
reclassificação salarial neste período, sem falar no próprio aumento vegetativo da folha 
salarial que também influenciou neste percentual alto. O valor da folha de pessoal na 
gerência representa 98 a 99% do total gasto na GEPUB, isso representa indicação de 
prestação de serviço e do alto grau de capital humano empregado nas atividades de gestão 
da Dívida Pública. 
 
 O valor de passagens aéreas no país, taxas de embarque e seguros é outro item que chama 
bastante atenção devido a sua não ocorrência nos anos de 2008 e 2009. A ocorrência em 
2010 no valor explicitado ocorre em montantes bem abaixo do esperado. 
 
A redução no item serviços de comunicação e telecomunicação, significa uma 
racionalização no consumo de telefonia fixa bastante utilizada por esta gerência em ligação 
DDD para Brasília, Rio de Janeiro, etc. 
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No item Aperfeiçoamento e Treinamento de Pessoal observam-se não incidência em 2009 e 
2010 de valores em contraposição a 2008 de 8.050,00. Falta uma política gerencial e 
também autonomia do gerente para fazer treinamentos específicos para seus colaborados 
diretos, o que faltou acontecer nos últimos dois anos. Talvez a apropriação tenha sido feita 
em outros setores como assessoria ou o próprio DEPAT e não apareceu no seguimento 
desta Gerência.  
 
 
 
 

SEPLAN 
 
 
Análise de Custo, por meio de relatório emitido pelo Sistema ACP – Apropriação de Custos 
Públicos. 
 
Analisamos as informações dos relatórios Comparativo Ano, agregado por unidade da Seplan, 
agregado da unidade Seplan/SPO e detalhado por item de custo da Seplan. Considerações: 
 

1. O escopo Secretaria é constituído pelas unidades da administração direta (composto pela 
DG e Superintendências) e indireta (autarquias, fundações, empresas, etc.). 

 
2. Na Seplan verifica-se no relatório agregado por unidade que o custo total da unidade da 

indireta SEI – Superintendência de Estudos Econômicos representa mais que 50% do custo 
total do órgão. 

 
3. Na análise comparativa das unidades da administração direta, o custo da Diretoria Geral – 

DG, de caráter administrativo, apresenta um valor muito superior aos das unidades 
finalísticas, do que se infere que nem todas as despesas são rateadas entre as unidades, 
muito possivelmente, os valores apresentados dizem respeito apenas ao custo com pessoal, 
que se sabe é individualizado. 

 
4. No relatório de detalhamento da SPO (uma das unidades da Seplan), identificamos 

inconsistência no custo apropriado para a Coordenação de Apoio Técnico, que apresentou 
valor muito inferior às demais subunidades, o que não podemos avaliar devido à falta de 
detalhamento dos itens de despesa.   

 
5. Observamos que o relatório detalhado por item de custo não relaciona os itens às unidades 

da Secretaria. Uma melhoria nesta opção de relatório, no que diz respeito à apresentação 
das despesas por itens relacionados às unidades, evitaria distorções na análise, 
possibilitando uma melhor avaliação no aspecto comentado no item 3 e 4. 

 
6. Também quanto ao relatório detalhado por item, restaram dúvidas quanto ao seu conteúdo, 

pois não identificamos a totalização das informações apresentadas, deixando transparecer 
que o relatório foi descontinuado. 

 
7. Não foi possível a análise e ponderação à respeito do custo por produto da Seplan, quais 

sejam, os instrumentos de planejamento (Plano Estratégico, PPA, LDO, LOA e 
Cronograma Financeiro, Relatório Anual de Governo, dentre outros) porquanto não há 
informações agregadas por produto e serviço para esta Secretaria.  
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PGE 

 
  
Em anexo, relatório de custo mensal por categoria, da Procuradoria Geral do Estado da 
Bahia-PGE, órgão que trabalho, extraído do sistema ACP da SAF/SEFAZ-BAHIA, com a 
seguinte análise: 
  
Observa-se que os custos com pessoal aparecem nos três meses analisados e o acréscimo 
em março, foi devido ao aumento de pessoal de 5,91% retroativo ao mes de janeiro e pago 
em março. 
  
Considerando a falta de liberação de recursos que acontece nos meses de janeiro e 
fevereiro, por conta da baixa arrecadação do Estado, as outras categorias ficam 
prejudicadas e os custos aparecem em março, mes em que se observa maior custo por conta 
de maior liberação dos recursos. 
  
O relatório de consulta gerencial apresenta resultado significativo para o órgão, desde que o 
sistema seja bem alimentado pelo setor competente e cumprido o estabelecido em Portaria. 
  
Como se vê, o relatório é de fácil análise e compreensão. 
  
  
 
 

SEFAZ / SAF / DEPAT 

A necessidade de mensurar custos públicos está diretamente relacionada com a importante 
tarefa de avaliar os programas e projetos governamentais e consequentemente a qualidade 
do serviço prestado a população. Contudo, a implantação de um sistema de apropriação de 
custo no serviço público é um grande desafio pelo tamanho da administração pública e pela 
diversidade de atividade por ela exercida. 

O Estado da Bahia implantou o ACP - Apropriação de Custos Públicos - que visa dotar aos 
líderes da Administração e aos colaboradores das diversas unidades funcionais do Estado 
mecanismos que possibilitem a tomada de decisões estratégicas referentes à distribuição e 
utilização dos seus gastos, de maneira ágil, eficaz e segura. 

Deve-se dizer que o sistema está em constante evolução para disponibilizar informação 
com qualidade e exatidão, visando a sua própria credibilidade. É com o espírito de 
colaborar na evolução do ACP e atender ao requisito da disciplina é que está baseado este 
trabalho.  

É importante ressaltar o pioneirismo do Estado da Bahia na aplicação do sistema de 
apropriação de curtos no Brasil. 
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Nossa análise está centrada na unidade de custo: Diretoria do Tesouro - DEPAT, que está 
dentro da estrutura da Superintendência de Administração Financeira da SEFAZ. O 
relatório utilizado foi o Comparativo Ano da Diretoria do Tesouro (Unidade de Custo) 
ano 2009 – 2010. 

Os dados apresentados pelo ACP não segrega as informações das três gerencias da 
Diretoria do Tesouro, a exceção da Gerencia da Dívida Pública - GEPUB. Assim, 
decidimos realizar a análise de toda a diretoria. 

Observou-se que o item Civil Ativo que no ano de 2010 tem o valor de R$ 10.995.761,65 
representa 99,8% do total dos gastos da unidade. Tal representatividade é coerente com o 
tipo de atividade da DEPAT, visto que o trabalho realizado é intensivo em mão-de-obra.  

Foi observado que a informação do gasto com Civil Ativo, bem como Estagiário e Pensão 
Judicial é oriundo do Sistema de Recursos Humano da Secretaria da Administração. 
Chegamos a conclusão sobre a necessidade de detalhar tais gastos em sub-elementos, tais 
como: Servidor Civil, Cargo de Provimento Temporário, Gratificação Natalina, etc., visto 
que tal detalhamento cria melhores mecanismos para análise do item de custo da unidade. 

Ainda sobre o item despesa com pessoal, outro ponto observado foi a necessidade de 
identificar a quantidade de servidores que correspondem ao valor total. De certo que o 
simples quociente do valor total pela quantidade de registro traria apenas uma média de 
gasto salarial e encargos. Contudo seria relevante para identificar casos em que a relação 
de servidores e seus salários podem se afastar da média. 

No item Adiantamento para Viagem, constatamos que nos exercícios de 2009 e 2010 não 
houve registros de valores, porém sabemos que existiram desembolsos para viagens que 
foram restituídos quando do retorno do servidor. Provavelmente contabilizados como 
Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção, porém também, identificamos 
valores muito aquém do que deveriam ser registrados nos exercícios de 2009 e 2010, e que 
podem causar distorções numa análise de custos. 

Diárias no País – Civil. Houve uma redução de 55,36% no valor entre os exercícios de 
2009 e 2010. Porém identificamos que o valor absoluto ficou muito abaixo do esperado 
para toda a diretoria. Devemos questionar se os valores das diárias dos servidores da 
DEPAT estão sendo alocadas na própria diretoria ou se estão sendo apropriadas na 
Diretoria Geral. Outro indicador relacionado que devemos observar, encontra-se no item 
Passagens no País, Taxas de Embarque e Seguros, que no comparativo entre 2009/2010 
apresentou uma variação positiva de 71,71% em oposição à redução de 55,36% das diárias. 
Em valores absolutos, temos: 2009 = R$ 9.137,88 e em 2010 = R$ 15.690,27. Outro fato 
relevante a ser observado a partir dos números apresentados pelo ACP é que em valores 
absolutos o custo com Passagens no País passou de R$ 9.735,36 em 2008, para R$ 
15.690,27 em 2010 em oposição à grande redução do custo com diárias no mesmo período, 
de R$ 3.488,80 para R$ 890,00. 
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SEFAZ / DICOP 
 
Considerações: 
 
1- A forma de apresentação do relatório é clara, apresentando em primeiro plano as informações 
mais relevantes/atuais trazendo a comparabilidade de períodos, inclusive com percentual. 
 
2- As Categorias de custos poderiam permitir uma visualização mais detalhada dos seus 
componentes, a exemplo de Pessoal, Encargos e Benefícios. Comparando o 1º quadrimestre de 
2011 com o ano anterior verificamos uma redução significativa de valores, no entanto não 
visualizamos quais itens foram responsáveis por essa variação.  
 
3- O relatório sugere algumas inconsistências na entrada de dados como, por exemplo: 

• A redução de valor no item Pessoal citada anteriormente pode estar relacionada a 
inconsistência de dados, visto que a tendência da despesa com pessoal é crescer, devido 
a aumentos de salários e anuênios, entre outros itens componentes da Categoria de 
Custos: 

• Ausência de gastos com água e energia no período de 2011; 
• No item Serviços Terceirizados, nos períodos de 2010 e 2011, não constam valores; 
• Não constam valores no item Mão de Obra Terceirizada nos períodos de 2009 e 2010. 

 
4- Sugerimos a implementação de notas de rodapé discriminando os critérios de rateio utilizados, 
quando houver, como por exemplo, nº de servidores, área ocupada, etc. 
 
 

SEFAZ / AGE 
 
 
ANÁLISE DAS UNIDADES DE CUSTO NA SECRETARIA DA FAZE NDA E DOS 

ITENS DE CUSTO NA AUDITORIA GERAL DO ESTADO  
 

 

O presente trabalho objetiva demonstrar a relação de custo de cada unidade da 

Secretaria da Fazenda em relação ao seu total e, também, os itens de custo da 

Auditoria Geral do Estado. 

 

Custos por unidade na Secretaria da Fazenda 

 

A análise vertical dos custos da Sefaz por unidade mostra que, dentre as unidades 

de custos, a Superintendência de Administração Tributária (SAT) é a unidade de 

custo mais representativa. Esta Superintendência é o órgão que tem por finalidade 

a gestão e a execução da administração tributária, competindo-lhe, dentre outras 

atribuições, a fiscalização tributária, a arrecadação dos recursos financeiros 
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destinados a viabilizar as políticas públicas do Estado e a orientação do cidadão 

quanto à importância do pagamento dos tributos. Em 2010, a SAT foi responsável 

por 72,6% dos custos totais da Sefaz. 

 

Já os custos da Auditoria Geral do Estado (AGE) corresponderam a 1,5% dos 

custos totais da Secretaria, no período analisado. Considera-se este percentual 

muito baixo (semelhante ao percentual de custos da unidade Gabinete do 

Secretário), uma vez que a AGE é o órgão do controle interno do Poder Executivo, 

tendo por finalidade proceder à análise dos atos e fatos administrativos e 

financeiros de todos os órgãos e entidades do Estado. 

 

Estes custos baixos da AGE refletem o subdimensionamento do seu quadro de 

pessoal, que, atualmente, é composto por 32 auditores. A título de comparação, o 

órgão de controle de Santa Catarina tem um quadro de pessoal de 74 servidores 

atuando na área fim; o Distrito Federal, 57, Pernambuco, recentemente, realizou 

concurso público para contratação de 82 analistas de controle. Ressalta-se que a 

Bahia é um Estado maior do que estes três Estados em extensão territorial, 

população e orçamento, conforme demonstra a tabela seguinte, que traz a receita 

total do orçamento de 2010 por Estado.  

 

Estado Receita Total (bilhões) Fonte 

Distrito Federal R$ 13,4 LOA/2010 - Lei 4.461/09 

Santa Catarina R$ 13,4 LOA/2010 - Lei 15.032/09 

Pernambuco R$ 18,6 LOA/2010 - Lei 1.257/09 

Bahia R$ 23,2 LOA/2010 - Lei 11.630/09 

 

A análise horizontal dos custos da AGE mostra que houve um acréscimo nos 

custos de 28% de 2008 para 2009 e de 22% de 2009 para 2010. Estes aumentos 

refletem os reajustes salariais obtidos pela categoria fazendária neste período, 

impactando o item de custo mais significativo da Auditoria Geral do Estado, que é 

o “Civil Ativo”, como será mostrado na análise da tabela seguinte (custos da AGE 

por itens de custo).  
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Custos AGE por itens de custos 

 

Como já registrado, a AGE é uma unidade de controle interno do Estado e, como 

tal, tem o desiderato de acompanhar todos os atos e fatos dos órgãos e entidades 

estatais, através de auditagem nas suas unidades gestoras. O custo com pessoal 

em 2010 representou 98,68% do total da unidade. Nos anos de 2009 e 2008 esse 

percentual manteve esse perfil. 

 

Caso se acrescente à rubrica pessoal os itens Pensão Judicial, Diárias e 

Passagens, que também são custos com pessoal, chega-se a um percentual de 

99,2% do total, para o ano de 2010. Assim, pode-se concluir que os custos da 

AGE se resumem a pagamento de salários, diárias e passagens. 

 

Registre-se que atualmente estão lotados na AGE 49 servidores, sendo 32 

auditores fiscais, 01 agente de tributo, 03 técnicos administrativos, 09 analistas 

técnicos, 01 auxiliar administrativo e 03 cargos comissionados. Dividindo o 

montante de R$ 11.495.684,84 do item Civil Ativo pela quantidade de servidores, 

tem-se um gasto anual per capita de R$ 19.550,48. 

 

Por outro lado, constata-se uma diminuição nos custos com Equipamentos de 

Processamento Automático de Dados, que era R$ 47 mil em 2009 e passou para 

23 mil em 2010, uma redução de 51%. Esta redução nos custos com 

equipamentos compromete as condições de trabalho, já que os equipamentos 

existentes são obsoletos. 

 

O custo com aperfeiçoamento e treinamento de pessoal representou em 2010 

0,02% e equivaleu a R$ 1.770,00. Nos anos de 2009 e 2008 os custos foram de 

R$ 0,00 e R$ 170,00, respectivamente. Isto demonstra que a AGE não vem se 

preocupando com a preparação de cursos próprios para seus quadros e a torna 

dependente de treinamento oferecido por outras unidades. Situação similar é a 
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aquisição de livros que no período de 2008, 2009 e 2010 foi insignificante e 

atingiu, respectivamente, R$ 145,66, R$ 178,29 e R$ 133,59. 

 

Ressalta-se que não estão inseridos nos gastos com capacitação de pessoal, os 

custos referentes a diárias, passagens, exposições, congressos, que possuem 

centros de custos específicos.  

 

 

Conclusão 

 

Diante do exposto, verifica-se que a AGE mantém uma estrutura de pessoal 

insuficiente para atender à demanda por controle interno mais efetivo, 

principalmente, quando comparada com outras unidades da federação que 

possuem extensão territorial, população e orçamentos inferiores ao Estado da 

Bahia. 

 

A AGE padece de investimentos na melhoria do nível de trabalho dos profissionais 

por meio de treinamentos, livros e elementos tecnológicos. 

 

Quanto ao controle dos custos, os valores por item informados pelo sistema de 

Apropriação de Custos Públicos da Sefaz (ACP) não permitem avaliar com 

fidedignidade os gastos com capacitação, haja vista que gastos acessórios para 

realização dos treinamentos não estão inseridos neste centro de custo.  
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ANEXO I – TABELA COMPARATIVA POR UNIDADE DE CUSTO N A SEFAZ/BA 

 

ANÁLISES 
ANO 

HORIZONTAL (∆%) VERTICAL UNIDADE DE CUSTO 
2010 2009  2008  2009/2010 2008/2009 2010 2009 2008 

1300045-Superintendência de Administração Tributaria 532.538.582,28 435.491.801,03 359.902.831,09 22,28 21,00 72,6 70,9 70,8 
1300016-Diretoria Geral 71.238.555,44 70.235.467,14 57.286.500,30 1,43 22,60 9,72 11,4 11,3 
1300032-Superintendência de Desenvolv da Gestão 
Fazendária 

37.438.823,62 34.466.928,17 30.237.482,38 8,62 13,99 5,11 5,61 5,95 

1300104-Superintendência de Administração Financeira 27.873.316,98 21.367.167,88 15.932.789,47 30,45 34,11 3,8 3,48 3,14 
1300015-Conselho de Fazenda 15.420.063,42 12.440.344,83 10.072.907,72 23,95 23,50 2,1 2,02 1,98 
1300002-Custos de outros órgãos fora da SEFAZ 14.049.374,23 11.286.024,82 9.618.820,82 24,48 17,33 1,92 1,84 1,89 
1300004-Auditoria Geral do Estado 11.649.015,47  9.562.848,28 7.461.060,93 21,82 28,17 1,59 1,56 1,47 
1300003-Gabinete do Secretario 11.490.613,66 9.660.857,69 9.136.464,25 18,94 5,74 1,57 1,57 1,8 
1300229-Corregedoria Geral da Fazenda 10.848.951,27 7.806.031,46 5.209.441,21 38,98 49,84 1,48 1,27 1,03 
1300650-Não Identificado 373.966,46 318.121,03 327.317,95 17,55 -2,81 0,05 0,05 0,06 
1300231-Programa de Educação Tributaria 236.684,62 2.027.854,16 2.917.157,96 -88,33 -30,49 0,03 0,33 0,57 
Total da SEFAZ 733.157.947,45 614.663.446,48 508.102.774,07 19,28 20,97 100 100 100 
         
         

As análises vertical e horizontal prestam-se fundamentalmente ao estudo de tendências. 

         

A análise vertical baseia-se nos valores relativos das contas das demonstrações financeiras. A análise vertical mostra a importância relativa de cada conta 
dentro da demonstração e, através da comparação com padrões de outros estados da Federação ou de outros anos anteriores, permite inferir se há unidades 
dos padrões normais. 

         

A análise horizontal relaciona cada conta da demonstração com sua equivalente de exercícios anteriores. Mede, então, evolução das contas ao longo de dois 
ou mais exercícios, permitindo uma idéia de tendência futura. 
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ANEXO II – TABELA COMPARATIVA POR ITEM DE CUSTO DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO 

ANÁLISES 
ANO 

HORIZONTAL (∆%) VERTICAL ITEM DE CUSTO 
2010 2009  2008  2009/2010 2008/2009 2010 2009 2008 

SRH.2 - Civil ativo 11.495.684,84 9.380.952,74 7.294.952,57 22,54 28,60 98,68 98,10 97,77 
SRH.11 - Pensão Judicial 31.896,24 24.053,44 12.438,24 32,61 93,38 0,27 0,25 0,17 
SIAP.70 - Equip de proces autom de dados de uso geral,progr,suprim 
e suporte 

23.112,00 47.176,99 45.273,18 -51,01 4,21 0,20 0,49 0,61 

14.01-0  - Diárias no país-civil 18.551,40 10.855,40 12.870,20 70,90 -15,65 0,16 0,11 0,17 
33.01-4 - Passagens no país, taxas de embarque e seguros. 16.164,79 13.429,57 10.682,01 20,37 25,72 0,14 0,14 0,14 
39.05-5 - Serviços de comunicações e telecomunicações 14.516,08 22.084,76 12.251,99 -34,27 80,25 0,12 0,23 0,16 
37.01-0 - Limpeza e conservação 14.394,18 11.281,19 10.019,88 27,59 12,59 0,12 0,12 0,13 
SRH.16 – Estagiário 14.030,81 31.491,02 21.030,11 -55,45 49,74 0,12 0,33 0,28 
SIAP.71 – Mobiliários 4.436,26 6.268,57 7.071,85 -29,23 -11,36 0,04 0,07 0,09 
39.28-4 - Exposições,congressos,conferencias e simpósios 4.000,00 1.980,00 678,39 102,02 191,87 0,03 0,02 0,01 
SIM.75 - Utensílios de escritório e material de expediente 2.754,51 2.884,53 3.230,09 -4,51 -10,70 0,02 0,03 0,04 
33.05-7 - Adiantamento para viagem 1.827,15 1.043,84 1.340,19 75,04 -22,11 0,02 0,01 0,02 
39.13-6 - Aperfeiçoamento e treinamento de pessoal 1.770,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 
33.11-1 - Ressarcimento de desp.com passagens e locomoção 1.636,51 605,75 0,00 170,16 0,00 0,01 0,01 0,00 
SIM.70 - Equip. de process. autom. de dados de uso geral, prog. supr. 
e equip de suporte 

936,32 664,72 658,08 40,86 1,01 0,01 0,01 0,01 

SIM.73 - Equipamentos para preparar e servir alimentos 806,73 807,80 727,25 -0,13 11,08 0,01 0,01 0,01 
39.20-9 - Despesas miúdas 704,29 621,44 803,30 13,33 -22,64 0,01 0,01 0,01 
37.06-0 - Copa e cozinha 685,18 3.124,69 12.764,98 -78,07 -75,52 0,01 0,03 0,17 
SIAP.4 - Equipamentos para refri, circulação e condicionamento de ar 369,15 599,65 752,36 -38,44 -20,30 0,00 0,01 0,01 

SIAP.67 - Equipamentos fotográficos 261,04 348,00 174,00 -24,99 100,00 0,00 0,00 0,00 
SIM.81- Recipientes e materiais de acondicionamento e embalagem 199,39 568,99 460,28 -64,96 23,62 0,00 0,01 0,01 
SIAP.76 - Livros, mapas e outras publicações 133,59 178,29 145,66 -25,07 22,40 0,00 0,00 0,00 
SIAP.58 - Equipamentos de comunicações, detecção e radiação 
coerente 

61,38 59,45 42,53 3,25 39,78 0,00 0,00 0,00 

SIAP.36 - Maquinas para industrias especializadas 31,50 42,00 42,00 -25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ANÁLISES 
ANO 

HORIZONTAL (∆%) VERTICAL ITEM DE CUSTO 
2010 2009  2008  2009/2010 2008/2009 2010 2009 2008 

SIAP.74 - Maquinas para escritório e arquivos visuais 19,39 25,86 103,50 -25,02 -75,01 0,00 0,00 0,00 
SIM.85 - Artigos para higiene pessoal 13,83 9,68 10,03 42,87 -3,49 0,00 0,00 0,00 
SIM.68 - Substancias e produtos químicos 10,09 10,54 8,68 -4,27 21,43 0,00 0,00 0,00 
SIM.51- Ferramentas manuais 5,66 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SIM.80 - Pinceis, tintas, vedantes e adesivos 3,15 0,00 9,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SIM.61 - Condutores elétricos e equipamentos de forca e distribuição 
de energia elétrica 

0,00 0,00 218,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SIAP.77 - Instrumentos musicais e equipamentos de som de uso 
domestico 

0,00 75,84 82,73 0,00 -8,33 0,00 0,00 0,00 

SIM.26 - Pneus e camaras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SIM.40 - Cordas, cabos, correntes e seus acessórios 0,00 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
39.63-2 - Habilit de telefonia fixa e móvel celular 0,00 1.599,12 4.415,21 0,00 -63,78 0,00 0,02 0,06 
92.37-1- Locação de mão de obra 0,00 0,00 469,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
SCB.1- Combustível 0,00 0,00 3.492,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 
SIAP.23 – Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
39.25-0 - Serviço divulg,impress,encad,emold e reprod graf. 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14.02-8 - Diárias no exterior – civil 0,00 0,00 3.452,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 
TOTAL 11.649.015,47 9.562.848,28 7.461.060,93 21,82 28,17 100 100 100 
         
         
As análises vertical e horizontal prestam-se fundamentalmente ao estudo de tendências. 

         

A análise vertical baseia-se nos valores relativos das contas das demonstrações financeiras. A análise vertical mostra a importância relativa de cada conta dentro da demonstração e, 
através da comparação com padrões de outros estados da Federação ou de outros anos anteriores, permite inferir se há unidades dos padrões normais. 

         

A análise horizontal relaciona cada conta da demonstração com sua equivalente de exercícios anteriores. Mede, então, evolução das contas ao longo de dois ou mais exercícios, 
permitindo uma idéia de tendência futura. 

 

 


