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_________________________________________________ 

1. Apresentação 
 
 
 

 
Esta monografia, que é a dissertação de conclusão do curso de Pós-Graduação 

em Administração Pública, segunda turma promovida pela Secretaria da Fazenda 

do Estado da Bahia, resulta, na realidade de um resumo do trabalho que está 

sendo desenvolvido pela equipe da Coordenação de Estudos e Avaliações 

Setoriais da Diretoria de Orçamento Público da Secretaria da Fazenda, para a 

implementação de um Sistema de Custos para a Administração do Estado da 

Bahia. 

 

O trabalho desenvolvido (ainda em fase de implementação) teve como projeto 

piloto as Secretarias da Fazenda, de Administração e de Planejamento, 

entretanto, como fiz parte da equipe setorial da Secretaria da Fazenda, o campo 

de pesquisa analisado foi no âmbito dessa Secretaria.  

 

Para uma melhor compreensão desta experiência com o Sistema de Custos, esta 

monografia é apresentada em 7 capítulos. 

 

Nos capítulos 4 a 5, foram descritos todos os passos seguidos pela equipe para 

se chegar até a fase atual do projeto (Julho /2002) que constam: 4.1 uniformizar 
o entendimento da metodologia do ABC. 4.2. levantamento dos recursos 4.3. 
levantamento das principais atividades da Secretaria da Fazenda e dos 
direcionadores das atividades. 4.4. identificação e seleção dos 
direcionadores de recursos. 4.5. alocação dos recursos às atividades. 5. 
modelagem do sistema. 
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Os capítulos 6 a 9 foram resultados da experiência adquirida nos últimos oitos 

anos de atuação direta com o sistema PGM.  

 

Aproveitando o conhecimento que obtive trabalhando com o sistema PGM , seis 

anos como supervisora da Inspetoria de Brotas (hoje Bonocô) e dois diretamente 

na elaboração de relatórios mensais de acompanhamento da arrecadação na 

Coordenação de Estudos da Diretoria de Orçamento Público da Secretaria da 

Fazenda acrescentei um relato do sistema PGM- Planejamento de Mercado , e fiz 

algumas adaptações ao sistema ACP - Sistema de Apropriação de Custos 
Públicos.   

 

Entendo que essa experiência com os sistemas de gestão em relação à receita, 

principalmente o PGM, fornece importantes lições para se atingir um progresso 

mais rápido na aplicação do ACP em relação aos gastos públicos. 

 

No capítulo 7 estão os Indicadores de Desempenho, Metas de Custos, 

Relatórios de Acompanhamento de Desempenho, Reuniões de Metas e 
Premiação. Observa-se que se trata meramente de uma adaptação dos 

procedimentos utilizados em relação no sistema PGM, cujo foco é o controle da 

Arrecadação do Estado "RECEITA” para o ACP, que focalizará o controle dos 

Custos “DESPESAS /GASTOS” do Estado. 

 

Os Indicadores de Desempenho foram determinados de acordo com a definição 

de categorias de Indicadores adotada pela AGE- Auditoria Geral do Estado, que 

também é adotada pelo Governo Federal.  

 

Com a experiência adquirida nos trabalhos realizados com o PGM tive a 

oportunidade de observar uma importante mudança cultural no que se refere à 

visão dos gestores com relação ao controle da arrecadação do Estado com a 

implementação do Sistema PGM.  
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Possíveis problemas poderão surgir que incluem o medo de ser controlado, 

resistência em alterar a estrutura de uma determinada atividade e falta de 

disposição e de aprender novos procedimentos e técnicas. 

 
Entretanto, planejamento estratégico é lidar com desafios, como bem lembra o 

termo "estratégia" que vem da linguagem militar, trazendo à tona a luta pela 

sobrevivência e o domínio, ou derrota e aniquilamento.  

 

As metas de um novo sistema de custos não podem ser como um ponto de 

chegada fixo, lá em frente. Elas se parecem mais com horizontes possíveis que 

nossa ação tenta tornar efetivos, num processo por etapas e ajustes sucessivos. 

O erro não é necessariamente um fracasso, mas um alerta para a necessidade de 

ações corretivas ou, ainda, de revisão da leitura da situação e, eventualmente, até 

de redefinição da meta final. 
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__________________________________________________________________ 

2. Introdução 
 
 
Muito se tem discutido sobre os efeitos benéficos ou mesmo maléficos da 

globalização do mundo hodierno. Contudo, nessa reflexão, algo é absoluto, a sua 

irreversibilidade. Somente uma coisa é certa: tudo continua mudando e numa 

velocidade extraordinária. Nesse ambiente de profundas mutações nos vários 

cenários de ordem política, econômica e social, dois conceitos merecem uma 

reflexão: eficiência operacional e eficácia estratégica. 

 

Eficiência é fazer as ações corretamente e eficácia é fazer as ações certas. Dessa 

forma, eficiência operacional tem foco no processo, no modus operandi, na forma 

de executar um determinado conjunto de tarefas numa organização industrial ou 

numa empresa de serviços, por exemplo.  

 

A eficiência operacional tem a ver com maior produtividade e para incrementá-la a 

organização pode ter necessidade de investimento de capital, mudar pessoal, ou 

simplesmente, adotar novos sistemas de gestão. 

 

Dito de outra forma, a eficiência operacional é essencial para uma performance 

singular. É desenvolver melhor as atividades para que se alcance um nível de 

desempenho superior. Portanto a eficiência operacional é algo de relevância 

fundamental para a competitividade das empresas por um curtíssimo espaço de 

tempo. Um outro conceito precisa ser posto em prática: a eficácia estratégica. 

 

Como se sabe, eficácia está relacionado a resultados, a clientes e mercados. 

Assim, pode-se ser os mais rápidos e os mais econômicos na produção de um 

determinado produto ou no oferecimento de um serviço específico. E daí? A 

pergunta é: será que esse produto ou serviço está sendo demandado por um 

determinado público alvo.  
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Dessa forma, praticar a eficiência estratégica é sempre estar prospectando o 

mercado, analisando os cenários, entendendo as tendências, especulando sobre o 

comportamento futuro do consumidor para que a empresa esteja preparada para 

satisfazer necessidades e desejos dos clientes não só no momento presente, mas, 

também, no porvir. 

 

E, como se sabe, a sociedade está cada vez mais mutante e os desejos 

apresentados tão diferenciados, que se faz urgente que as empresas 

desempenhem atividades diferentes ou as realizem de forma diferente dos seus 

rivais. Agindo, dessa maneira, elas irão se diferenciar no mercado.  

 

Assim, a empresa precisa, a todo o momento, inovar. Criatividade e insight são 

duas palavras de ordem nunca desvinculadas de um profundo estudo nas 

necessidades e desejos atuais e futuros do consumidor. 

 

Um bom exercício para se diferenciar da concorrência é perguntar: quais produtos 

ou serviços não atendem ou atendem de forma negligente as demandas de um 

segmento específico de clientes? A resposta a essa pergunta permitirá a empresa 

ocupar rentáveis espaços no mercado que poderiam até existir e estar disponíveis, 

mas que, simplesmente, foram ignoradas pelos outros concorrentes já 

selecionados. 

 

Em síntese, atingir as melhores práticas operacionais, preocupar-se com 

qualidade total, melhoria contínua de processos, competição baseada no tempo, 

tudo isso é importante, mas não é o bastante. Eficiência é muito pouco para quem 

procura alcançar padrões globais de competitividade. 
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Eficácia estratégica, focar nos resultados, nas necessidades e desejos do 

presente e do futuro dos consumidores - alvo são práticas que jamais devem ser 

esquecidas. Quem quiser competir por períodos mais prolongados deve buscar 

diferenciais preserváveis. Só, assim, a vantagem competitiva deixará de ser uma 

utopia para se tornar em prática de primeira excelência.  

 

A resposta rápida significa a busca de processos de produção mais eficazes e 

custos mais reduzidos. Esse conceito pode ser estendido aos processos de 

gestão como um todo. Um dos exemplos mais significativos é o atendimento às 

reclamações dos clientes. Quando a organização soluciona rápida e eficazmente 

às reclamações de um cliente, ela consegue reverter expectativas desfavoráveis 

e, assim promover a fidelidade do cliente. 

 

A contínua incorporação de melhorias ou a introdução de inovações leva aos 

estágios superiores de excelência, o que pode ser demonstrado por meio de 

serviços inovadores e refinados. Nessa evolução, os resultados alcançados são 

cada vez mais significativos, o que permite conduzir a organização à liderança de 

mercado. As melhorias implementadas abrangem ações corretivas, preventivas e 

inovadoras, que dependem das necessidades específicas da organização. 

 

No âmbito do serviço público, para que essas necessidades sejam atendidas, o 

primeiro passo é o desenvolvimento de um sistema  de informações eficaz  para 

que as pessoas envolvidas possam entender as estratégias, os planos de ação, as 

metas da organização e atuar em consonância com os resultados objetivados.  

 
Ao agir assim, a organização enfatiza a importância do acompanhamento dos 

resultados, de comparação destes com os de referência e do monitoramento e da 

satisfação de todas as partes interessadas. 
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A base para a tomada de decisão, em todos os níveis da organização, é a análise 

de fatos e dados gerados em cada um de seus processos. Estes se transformam 

em informações relacionadas a todos aspectos importantes para a organização, 

ou seja, clientes, mercados, pessoas, produtos, sociedade, serviços e aspectos 

financeiros. O conhecimento dessas informações serve para que possa funcionar 

de maneira mais ágil e independente. 

 

Quando a organização dispõe de sistemas estruturados de informação e 

desenvolve métodos de comparação de práticas de análises críticas, torna-se 

capaz de introduzir inovações ou melhorias de forma mais rápida e tomar decisões 

mais eficazes. 

 

O sucesso de uma organização é avaliado por meio de resultados medidos por um 

conjunto de indicadores que refletem, de forma balanceada, harmônica e 

sustentada, as necessidades e interesses de todas as partes interessadas. 

 

O aprendizado é, então, internalizado na cultura organizacional tornando-se parte 

do trabalho em quaisquer atividades, seja na constante busca da eliminação da 

causa de problemas ou na motivação das pessoas pela própria satisfação de 

executarem suas atividades da melhor maneira possível. 

 
Uma organização que executa sistematicamente a auto-avaliação do seu sistema 

de gestão, tomando como base comparativa os modelos referenciais de 

excelência, implementa melhorias ou inovações em suas práticas gerenciais, tem 

mais condições de atingir e manter o nível de excelência do desempenho. 

 

Diante desse contexto, o Estado foi forçado a reorientar a política econômica e, 

em particular suas despesas. 

 

 

 



sistema de custos e qualidade nos gastos públicos 10

Essa percepção não se restringiu aos economistas acadêmicos, mas passou a 

integrar o discurso do Banco Mundial e do próprio Fundo Monetário Internacional 

(FMI). Esses organismos internacionais vêm enfatizando a qualidade do gasto 

público, e não simplesmente o corte no gasto público. Ambos têm se empenhado 

em introduzir o tema “qualidade do gasto público" na agenda de reforma do 

Estado de diversos países, entre eles o Brasil. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, talvez com algum exagero, foi um avanço 

significativo na criação da filosofia do equilíbrio e na introdução da 

responsabilidade dos gestores públicos. Ela vai terminar com a maioria dos 

desvios de conduta nos gastos governamentais. Em particular, vai reduzir 

dramaticamente os desperdícios.  

 

A solução para verificar deficiências, ingerências no gasto público, é a análise 

pormenorizada da atividade.  

 

O Sistema de Custos que está sendo desenvolvido ajudará a evitar desperdício, 

com a conseqüente redução dos gastos públicos, um dos maiores problemas 

enfrentados pelo serviço público, na medida em que fornecerá detalhes da 

aplicação dos recursos públicos. 

 

Demonstrando a relação entre os recursos consumidos (O QUE foi gasto: luz, 

salários,) com as atividades executadas (ONDE foi gasto EX: fiscalização, 

compras,) e objetos de custos (PARA QUE foi gasto (arrecadar ICMS, IPVA,) será 

possível implementar programas sociais mais úteis e sem as distorções que 

ocorrem. 

 

Evita-se cortar gastos em programas essenciais em detrimento de programas não 

essenciais. 
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________________________________________________________ 
3. Por que desenvolver um sistema de custos para a 

administração pública? 

 

Uma das maiores obras do Congresso Nacional foi a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), que proíbe os governantes de gastar mais do que arrecadam. Muitos 

achavam que essa lei não iria pegar. Felizmente, está pegando. Dados em 

pesquisas revelaram que grande parte das prefeituras e estados estão se 

enquadrando à lei.  

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal resgatou a preocupação com a limitação de 

gastos e com a implantação de um sistema de custos no setor público. 

 

Essa exigência está expressa no artigo 50, inciso VI, § 3º que dispõe que além de 

obedecer às demais normas de contabilidade pública, a Administração Pública 

manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial, visando o equilíbrio financeiro do 

Estado para que o governo não gaste mais do que arrecada, com vistas a 

economicidade, à eficiência, e à eficácia das ações governamentais. 

 

Com os sistemas de informações existentes, o governo não sabe em que medida 

cada tipo de despesa contribui para os resultados obtidos. Mais ainda, ele não 

sabe quais atividades agregam valor ao resultado final das ações de governo.  

 

Também ignora qual é a taxa de consumo de recursos pelas atividades e quando 

custam os processos de trabalho ou os programas governamentais. O governo 

desconhece, em resumo, onde há desperdício e onde há eficiência na aplicação 

dos recursos. O modelo de gestão tradicional do setor público prioriza o controle 
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dos recursos dos procedimentos normais, e não os resultados, o desempenho, a 

eficiência. 

 

O conhecimento do custo dos serviços públicos é fundamental para se atingir uma 

alocação eficiente de recursos. O desconhecimento dos custos é o maior indicador 

de ineficiência no provimento dos serviços públicos. 

 

Para avaliar adequadamente o desempenho do serviço público, é crucial que o 

sistema de informação do governo disponha de informação gerencial mais 

refinada que a despesa: os custos. 
 

Para melhorar a qualidade, construir indicadores, e otimizar a utilização dos 

recursos é necessário que se crie um sistema de custos. Esse sistema será uma 

ferramenta gerencial que se destina a ajudar a construir um banco de dados 

organizado, eficiente, eficaz e efetivo, cujos dados e informações fornecidas 

servirão para análises comparativas dos gastos, por centro de custos, por 

exemplo. 

 

A transparência com que os dados serão fornecidos possibilitará maior 

compreensão sobre questões técnicas e os aspectos econômicos envolvidos em 

suas atividades. 

 

Com o sistema de custos haverá um controle dos gastos públicos estabelecendo 

um patamar em relação à receita arrecadada nos mesmo período. É também 

indispensável para a avaliação dos resultados, o aperfeiçoamento de 

procedimentos e fundamental para uma gestão eficiente com clara relação entre o 

custo e benefício.  

 

Outro problema que se pretende solucionar com um sistema de custos, é focalizar 

melhor o público beneficiário, pois os recursos não chegam muitas vezes às 

pessoas verdadeiramente necessitadas de forma eficiente. 
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No caso de serviço público a primeira dificuldade de avaliação do custo x benefício 

(valor) é a intangibilidade do serviço, diferentemente do caso de "produtos".  Um 

serviço público não há a transferência de propriedade, não há evidência física 

clara do que estamos recebendo.  

 

Importante ainda é levar em conta que a definição do que deve ser feito e em que 

tempo, em geral é definido por "técnicos do governo", que avaliam dentro de 

preceitos técnicos, procurando fazer o melhor para usuários/cidadão, mas que não 

levam em contra a sua vontade. Pergunta-se: o usuário/cidadão precisa ter 

rodovias, escolas ou hospitais? 

 

Seguindo essa receita, sem dúvida nenhuma o governo vai obter os resultados 

esperados, já que com total controle de tudo o que acontece nas secretarias, bem 

como dispondo das ferramentas necessárias para corrigir as distorções.  

 

A alocação dos custos com base nas atividades representará um avanço na 

distribuição dos custos voltados para a melhora do serviço público. A construção 

de um sistema de custos é necessário para um completo entendimento de 

prioridades no serviço público, pois evitará corte lineares no orçamento. No setor 

público o problema não é só o volume de gastos, mas a qualidade deles.  

 
A prática do controle da despesa no setor público fará com que os dirigentes 

saibam respeitar e fazer cumprir as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Ou seja, que eles ajam com seriedade, que busquem gerir o gasto público, 

equilibrando receita e despesa, em contraste com o modo de proceder herdado de 

administrações anteriores que não tinham nenhum controle.  

 

Os relatórios fornecidos pelo sistema demonstrarão, separadamente: a relação 

dos RECURSOS utilizados: a relação das ATIVIDADES desenvolvidas; a relação 

do DIRECIONADORES DE CUSTOS; a ALOCAÇÃO dos recursos às atividades e 
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das atividades aos objetos de custos: e o valor dos serviços prestados que são 

OBJETOS DE CUSTOS para todos os gestores e usuários. 

 

Finalmente, a experiência acumulada e o aprendizado adquirido constituem a 

memória histórica da organização sua principal fonte de melhoria e inovação. As 

informações e o conhecimento representam a inteligência da organização, 

propiciando a análise crítica e a tomada de ações necessárias em todos os níveis.  
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__________________________________________________________________ 

4. Desenvolvimento do sistema de custos para o Estado da Bahia 
 
 

O desenvolvimento do Sistema de Custos no âmbito do Governo do Estado da 

Bahia teve como projeto-Piloto a SEFAZ, SAEB E SEPLANTEC, para a qual 

contamos com o apoio de consultoria técnica especializada. 

 

O trabalho foi iniciado por debates que favoreceram a troca de conhecimentos, 

servindo para unificar a visão do grupo de trabalho com relação aos seus 

objetivos, às aspirações das Secretarias quanto aos resultados esperados pelo 

sistema a ser desenvolvido e a sua compatibilização com os bancos de dados 

disponíveis necessários para o desenvolvimento de outro sistema. 

 

Para projetar um sistema de informação eficiente, e para entender e prever seus 

efeitos depois de implementados, foi preciso considerar não apenas os elementos 

constituídos do sistema, mas também as funcionalidades do sistema de modo 

geral. 

 

Depois de discutidas e aprovadas uma série de regras e critérios o grupo 

estabeleceu um diagrama conceitual para o sistema de custos, constituídos de 

seis etapas: 

 

1a) uniformizar o entendimento da metodologia do ABC através das visitas e 

cursos ministrados pelo consultor, onde se buscou ensinar e uniformizar o método 

ABC; 
 

2a) levantamento dos recursos, análise e definição do Banco de Dados dos 

recursos, cuja fonte básica foi o plano de contas desenvolvido pelo SICOF; 
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3a) levantamento das principais atividades da Secretaria da Fazenda e dos 

direcionadores das atividades; 

   

4a) identificação e seleção dos direcionadores de recursos; 
 

5a) alocação dos recursos às atividades e das atividades aos objetos de custos: 

 

6a) modelagem do sistema de custos, ou seja, montagem do banco de dados das 

atividades relacionando aos direcionados de custos que serão utilizados para 

custear as atividades; 

 

7) criação de indicadores para a mensuração do desempenho da organização; 

 
 
________________________________________________________ 

4.1. Uniformizar o entendimento da metodologia ABC 
 
Metodologia é um conjunto de regras e padrões que governam a abordagem 

adotada para todas as tarefas relativas ao ciclo de vida do desenvolvimento do 

sistema. 

 

O desenvolvimento de um novo sistema exige a determinação de uma 

metodologia que será aplicada para o levantamento de dados e textos de modo a 

facilitar à utilização na modelagem do sistema. Ou seja, para a construção do 

sistema de custos foi necessário um completo entendimento do método que foi 

utilizado para a modelagem de dados utilizada no sistema.  
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_____________________ 
O que é Método ABC? 
 

"Um método de rastrear os custos de um negócio/departamento para atividades 

realizadas e como estas atividades estão ligadas para a geração de receitas e 

consumo de recursos”.(Hong, 2000). 

 
"A Filosofia do modelo ABC consiste em que as atividades da organização devem 

ser o centro de análises e controle".  As atividades são as que consomem os 

recursos, e os produtos ou serviços utilizam (consomem) as atividades. (Apostila 

ENAP, 2001). 

 

"ABC é um método de rastrear os custos de um negócio ou departamento para as 

atividades realizadas e de verificar como estas atividades estão relacionadas para 

a receitas e consumo dos recursos. 

 

O ABC avalia o valor que cada atividade agrega para a performance do negócio 

ou departamento.”(Hong, 2001). 

 

 

__________________________________________________________________ 

4.1.1. Conceitos utilizados no método ABC de custeio 
 

 
A metodologia deste sistema compreende: a definição dos centros de custos; a 

identificação das atividades, o direcionador do custo correspondente; a alocação 

do custo departamental ao custo da atividade; a identificação dos direcionadores 

de custo (cost driver) e para o levantamento desses dados é necessário um 

completo entendimento dos conceitos utilizados no método do ABC, a saber: 
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__________________ 
1a) Centro de Custos: “É o locus onde são acumulados os custos indiretos para 

posterior alocação (rateio) aos produtos ou a outros departamentos" (Revista do 

Servidor, 1999). 

 

É a unidade mínima administrativa constituída nele são alocados os custos para 

posterior alocação aos serviços.  

___________ 
2o) Recursos: “Entende-se por recursos a entrada física de elementos requeridos 

para se efetuar uma atividade” (HONG, 2001). Exemplo: pessoas, tecnologia, 

instalações. O que foi gasto? Ex. água, luz, salários, etc. 

 

"São os custos diretamente decorrentes de gastos realizados pela organização. 

____________ 
3o) Atividades: "Conjunto de tarefas coordenadas e combinadas cujo fim é 

agregar valor a um objeto mediante a aplicação de recursos durante a execução 

de seus processos. “(ENAP, 2001). Exemplos de atividades são: fiscalizar 

empresas, monitorar empresas, emitir parecer, etc. 
 

As atividades são as que consomem os recursos, e os produtos ou serviços 

utilizam (consomem) as atividades. 

"pode ser definida que as pessoas/sistemas fazem" (HONG, 2001) 

 
______________ 
4O) Entrada - Input - “Os componentes de entrada são constituídos de outros 

fatores que não os recursos requeridos para realizar as atividades. É o que dá 

início a uma atividade, o que dispara. Exemplo: solicitação de material, ordem de 

serviço.  

_______________ 
(5o) Saída -Output-A saída é constituída pelo produto físico de uma atividade. 

Pode ser um produto ou serviço “(HONG, 2001). Exemplo: Termo de 

encerramento de fiscalização, parecer emitido”. 
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________________________ 
6o) Direcionador de Custos : "é o fator que determina a ocorrência de uma 

atividade". (Martins,2000). 

 

"É o fator que causa mudança no desenvolvimento de uma atividade, mensurando 

os respectivos recursos exigidos por essa atividade, ou seja, é a causa do volume 

de recursos consumidos pela atividade. Os recursos estão relacionados às 

atividades, sub-atividades e estas aos objetos de custos. Para cada recurso ou 

atividade, os drivers podem ser diferenciados (e geralmente são)" (ENAP, 2001) 

 

"Os direcionadores de custos determinam em que proporções os custos das 

atividades serão aplicados aos produtos.” 

 

"A medida de atividade conceitua-se como um instrumento que estabelece a 

dimensão quantificável para a saída de uma atividade. Descreve quantas vezes se 

efetuou um atividade" (HONG, 2001). 

 

A rigor, há que se distinguir dois tipos de direcionador: os de primeiro estágio, 

também chamados de direcionadores de recursos e os de segundo estágio, 

chamados de "direcionadores de atividades”. 

 

Para quantificar a relação entre uma atividade e um insumo, usa-se um gerador de 

custos(cost driver) de recursos. As taxas de consumo de recursos, associadas a 

cada cost driver, podem ser tecnicamente determinadas (medições) ou estimadas 

com base em padrões referencias ou em hipóteses. Para quantificar a relação 

entre uma atividade e um produto ou serviço ou outro objeto de custeio usa-se um 

gerador de custos (cost driver) de atividade.”(Revista do Servidor, 1999). 
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Como uma atividade exige recurso para ser realizada, deduz-se que o 

direcionador é a verdadeira causa dos custos. Exemplo de direcionadores de 

custos das atividades. EX: número de empresas fiscalizadas ou horas utilizadas 

para trabalhar, número de pareceres emitidos ou horas utilizadas para emitir um 

parecer. 

 __________________ 
7o) Objetos de Custos: São os produtos fabricados ou serviços fornecidos pela 

instituição (ENAP, 1999) Para que foi gasto? Ex. produto A ou B 

 

Se exemplificarmos os conceitos do ABC apresentados com a atividade "fiscalizar 

empresas", poderemos visualizar o seguinte: 

 

Entrada ou input: ordem de serviço; 

Recursos: salários dos auditores fiscais, computadores, veículos, etc. 

Saída ou output: termo de encerramento de fiscalização; 

Medida de atividade, ou direcionador de custos (Cost Driver): número de 

empresas fiscalizadas; 

Objeto de Custo: ICMS arrecadado.  

 

Enfim, o ABC mostra como se formam os custos nas organizações, enquanto que 

o custeio tradicional se limita apurar quais são os custos. Este método também 

serve para simular o impacto sobre a estrutura da organização decorrente da 

eliminação, modificação ou criação de uma atividade.  

 

O sistema ABC demonstrará a seguinte relação: 

RECURSOS - Demonstra "O QUE” foi gasto. EX. luz, salários). 

ATIVIDADES- Demonstra "ONDE” foi gasto. EX.: manutenção, fiscalização, 

OBJETO DE CUSTOS- Demonstra "PARA QUÊ" foi gasto. EX: ICMS arrecadado. 
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__________________________________________________________________ 

4.2- Levantamento dos centros de custos 
 
 
 __________________ 
Centro de Custos é a unidade mínima de acumulação de custos, ou seja, 

cada departamento é o centro de custos, nele são alocados os custos para 

posterior alocação dos serviços. 
 
Nesta etapa foram definidos os níveis da organização que seriam custeados e 

definir os critérios para apropriar os custos nas grandes contas contábeis para 

cada um dos centro de custos. 

 

A estrutura organizacional refere-se às sub-unidades desta e como elas estao 

inter-relacionadas dentro da organização global. 

 

O sistema levou em consideração as unidades formais determinadas no 

organograma da Secretaria da Fazenda, que passaram a ser utilizadas como 

centros de custos as unidades formais do organograma. 

 

Obedecendo ao organograma da Sefaz foram definidas 149 Unidades de Custos, 

correspondentes aos locais de trabalho do sistema SRH. Deste total, 21 se 

referem à unidade no nível de Superintendências e Diretorias que englobam o 

custo das atividades hierarquicamente subordinadas. 
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__________________________________________________________________ 

4.3- Levantamento dos recursos 
 
 

__________ 
Recursos são os custos diretamente decorrentes dos gastos realizados pela 

organização (salários, energia, água, material). 
 
"O custo de uma atividade inclui todos os fatores de produção empregados para 

desempenhá-la. Os fatores de produção consistem em pessoas, máquinas, 

viagens, suprimentos, sistemas de informação e outros recursos que são 

normalmente denominados de elementos de custos dentro de um plano de contas. 

Ou seja, recursos são as ferramentas que precisamos para realizar nossas 

atividades.” (ENAP, 2001) 

 

A presente etapa teve por finalidade mapear os ítens de custos relevantes nas 

unidades funcionais relacionados com a classificação funcional-programática. 

 

O trabalho de mapeamento dos recursos teve início com a identificação dos 

gastos, buscando conhecer o Plano de Contas desenvolvido pelo SICOF. 

Levantou-se também os sistemas já existentes e a interação dos mesmos.  

 

Para esse levantamento foi necessário, também conhecer as informações sobre 

despesas existentes hoje no ICF; entender o conceito de cada despesa; identificar 

as despesas que representam custos; conhecer as formas de apropriação das 

despesas, datas de fechamento, origem, etc.; 

Mais ainda, entender os conceitos de Programa, Atividade, Função, Elemento, 

Subelemento, fonte, etc.; selecionar quais os custos que seriam incorporados na 

fase de implementação dos sistemas; buscar dados que poderiam servir para 

apropriação de custos (para os centros de custos); buscar dados que poderiam 

ser usados como direcionados de custos; entender como esses sistemas são 
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alimentados, que relatórios fornece, como interagem entre si; obter dados sobre 

plataforma, gestores, analistas responsáveis etc. 

Buscou-se avaliar em que medida tais controles oferecem dados numéricos que 

possibilitassem a uma quantificação dos custos, em termos monetários, da 

utilização dos diversos recursos disponíveis (materiais, humanos, etc.) por cada 

uma das unidades da SEFAZ. 

 

Para esse levantamento foram agendadas visitas com os departamentos 

administrativos, para responder a um questionário elaborado pelo grupo de 

trabalho. (anexo 1) onde foram abordados os seguintes pontos: 

 

Se existe controle deste ítem? (determinado gasto)?  se já havia algum tipo de 

controle e como era realizado o controle? Seja através de sistema da Sefaz; 

através de sistema do Estado através de planilha ou outro sistema desenvolvido 

pela própria unidade, manualmente ou se não existia nenhum controle do referido 

ítem pesquisado. Se existia controle qual a área controlada em toda Sefaz?  Se 

estava sendo algum tipo de sistema para controlar o determinado gasto? Nos 

casos em que já existia sistema que já controlava, como exemplo recursos 

humanos que é controlado pelo SRH, procurou-se saber se é possível apropriar 

diretamente os custos de cada unidade de acordo com a matriz de custos? Que 

outros itens de custos podem ser apropriados pelo mesmo controle? Se for 

necessário visitar outras unidades?  

 

O entrevistador ainda, se possível juntava cópias de documentos e fazia um 

comentário final. 

 

Esse trabalho resultou num diagnóstico preliminar dos controles existentes da 

Secretaria da Fazenda dos diversos itens de custos, sejam eles via sistema, via 

planilha, manuais, etc. 

Serviu também como indicador do nível de dificuldade na apropriação específica 

de cada um dos itens de custos às unidades da secretaria.  
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Há um conjunto de custos, especialmente de informática que não estão sendo 

apropriados para as unidades consumidoras de recursos, pois não existia, até 

então, a necessidade de se fazer uso de tal informação. Exemplo disso é a 

PRODEB, no que se refere aos recursos computacionais. Não existe ainda forma 

de apropriar o valor das faturas que chegam ao DTI às unidades da SEFAZ que 

utilizam os serviços. Esse custo deve ser apropriado inicialmente como custo 

próprio da DTI. Igual raciocínio deve ser utilizado para as faturas da Unitech e 

Telematic.  

 

Outro problema apurado, diz respeito aos custos referentes ao material de 

consumo e lotes de equipamentos adquiridos que permanecem em estoque até o 

momento da sua utilização. 

 

O levantamento dos controles existentes revelou, para alguns casos, 

impossibilidade de se fazer à apropriação do custo às unidades que efetivamente 

consomem o recurso. Exemplos ilustrativos são os casos da propaganda 

institucionais e o tratamento a se dar às consultorias contratadas pelo Promosefaz 

do sistema de Custos, por exemplo, deve ser apropriada a SAF, DIREG, ou seja, 

um a espécie de "Custo - SEFAZ?” 

 

Passou-se depois para a análise dos dados dos recursos (custos) agrupados por 

natureza, centros de responsabilidade, e/ou atividades, cuja fonte básica foi 

fornecida pelo plano de contas desenvolvido pelo SICOF.  

 

É possível que alguns itens possam ser apropriados diretamente, outros 

indiretamente, e outros até mesmo tenham que ser estimados através de rateios. 

Este estudo terá como desdobramentos a proposição de alguns sistemas 

suplementares, informatizando alguns controles existentes, aperfeiçoando outros, 

eliminando controles eventualmente.  
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Neste terceiro momento dessa etapa, selecionou-se componentes de custos mais 

representativos em nível de elemento de despesa e respectivos sub-elementos. 

 

Finalmente, os subelementos foram reordenados, não mais de acordo com o seu 

elemento, mas dentro de uma visão de categorias de gastos semelhantes. Essa 

reclassificação foi feita para agrupar itens de custo da mesma natureza, mas que 

são classificados em elementos distintos, como, por exemplo, gastos com 

informática. 

 

Foram definidas as seguintes categorias, que podem ser revistas no decorrer da 

implantação do sistema de custos, visando ajustes na sua adequação como 

ferramenta gerencial. 

       ____________ 
1. Administrativo: todos os itens de custos relativos a serviços de terceiros 

(exceto relativo a informática) inclusive energia elétrica, telefonia e outros; 

      _____________ 
2. Deslocamentos: compreende diárias, passagens e outras despesas com 

locomoção; 

__________ 
3. Informática: todos os itens de custos referentes a consumo de recursos 

computacionais da PRODEB, aluguéis de equipamentos, linha de 

comunicação de dados, serviços terceirizados e materiais de consumo 

relativos á informática; 

__________________ 
4. Material de consumo: em que pese ser uma categoria de gastos de pouca 

representatividade, a mesma foi considerada em razão de tradicionalmente 

estar destacada em orçamentos e sistemas. 

_______ 
5. Pessoal: engloba todos os itens de custos relativos a salários, encargos e 

benefícios.   
      _______ 
6. Veículos: engloba todas as despesas com manutenção, reparo e conservação 

da frota, bem como aquisição de combustíveis e lubrificantes.  
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__________________________________________________________________ 

4.4-Levantamento das atividades relevantes e os direcionadores 
de atividades 

 

__________ 
"Atividades são o foco do processo de custeio. Os custos são investigados, 

relacionando as atividades aos produtos (serviços prestados), com base na 

demanda por tais atividades durante o processo de produção. Portanto, as bases 

de alocação usadas no custeio baseado em atividades são medições das 

atividades executadas, que podem incluir horas do tempo de ajuste de máquina ou 

número de vezes em que isso foi feito" (Apostila ENAP).  
 
A regra básica para trabalhar nessa etapa é que se conheça profundamente todas 

as atividades da organização, pois, como já apresentado, o enfoque passou a ser 

em cada atividade desenvolvida. No caso do governo, precisa-se saber quais as 

atividades que a Diretoria, Gerência, Coordenação (qualquer que seja a área 

desenvolve). 

 
Por isso, precisa mapear todas as etapas desta atividade para modelar um 

sistema adequado. 

 

Na quarta fase do projeto foram realizados os levantamentos das principais 

atividades realizadas em cada unidade funcional e seus respectivos 

direcionadores.  

 

A definição das atividades foi feita com base nas atribuições de cada unidade 

estabelecidas no regimento interno da Secretaria da Fazenda. 

 

Pelo mapeamento das atividades, pode-se fazer uma descrição mais acurada da 

forma pela qual os recursos são consumidos dentro de uma organização. 
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A equipe setorial de implantação entrou em contato com os gestores de cada 

unidade (Centro de Custos), agendando data e horário para as entrevistas (anexo 
2), com duração média de 1 hora e meia.   

 

Na entrevista foram abordados os seguintes pontos: Quais as principais atividades 

executadas pela unidade funcional? Quais são os 'inputs “destas atividades, ou 

seja, o que inicia as essas tarefas básicas? Quais são as principais tarefas (etapas 

seqüenciais) destas atividades? Quais são os” outputs “, ou seja, os produtos 

finais gerados em cada atividade? Pode ser, por exemplo, um documento ou 

parecer emitido, um relatório gerado, uma ação fiscal? Qual a melhor maneira de 

mensurar estas atividades? Refere-se ao” cost-driver “ou” direcionador de custo “, 

que reflete a medida da atividade, pode ser de dois tipos. Quantidades realizadas 

num determinado período. Qual o Tempo médio necessário para a realização da 

atividade? 

 

Essas questões visaram atender à metodologia do Custeio Baseado nas 

Atividades (ABC), acima explicado, para obter no final uma base de dados capaz 

de fornecer respostas às perguntas "quem gasta? '“ O que se gasta? “Como se 

gasta? ' E “o que se gasta?” 

 

Foi estabelecido o seguinte roteiro para as entrevistas: Antes de estabelecer 

agenda para as entrevistas procurou-se se informar sobre a área a ser 

entrevistado, como, por exemplo, ler o Regimento Interno da SEFAZ (ao ler as 

atribuições de cada unidade o entrevistador já levava uma idéia das atividades 

realizadas na respectiva unidade); durante as entrevistas- explicar ao entrevistado 

a razão do projeto e o porquê da entrevista; conduzir de forma tranqüila (o que as 

pessoas fazem no dia-a-dia); explicar os termos da entrevista como , Input, ação 

output, tarefa, etc.; 
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Assegurar-se da consistência das informações; informar da importância dessa 

entrevista para o sucesso do sistema; mais ainda, explicar o que se pretende com 

os dados incorporados ao Sistema de Custos, como, por exemplo, fornecer a cada 

gestor uma visão gerencial dos custos envolvidos no desenvolvimento de suas 

principais atividades, o que se constituirá uma importante fonte de informações 

gerenciais para a melhoria no uso dos recursos e para a tomada de decisões.  

 
Para quantificar a relação entre uma atividade e um produto, ou outro objeto de 

custeio (cliente, unidade, canal de distribuição, projeto, etc) usa-se um gerador de 

custos (cost driver) de atividade “Revista do Servidor”.Exemplos: número de 

horas necessárias para a realização de uma atividade; número de solicitações de 

compra de materiais, números de pareceres emitidos, 

 

Em decorrência da alta complexidade das atividades e das deficiências 

relacionadas à percepção da relação direta entre o resultado ou output de cada 

atividade e o consumo de recursos utilizados no processo produtivo é necessário 

considerar a extensão de tempo que se toma para realizar uma atividade. Deve 

ser usado quando a duração de uma atividade depende da complexidade da 

atividade; número de horas gasta; durações diferentes para as atividades; 

considerar o número de vezes que uma atividade é realizada.  

 

Para título de ilustração, detalhamos uma entrevista sobre uma atividade 

importante da Secretaria da Fazenda: 

 

Atividade: Fiscalizar Empresas, 

As tarefas executadas para a atividade fiscalizar empresas são: receber ordem de 

Serviço da supervisão; intimar o contribuinte para apresentação de documentos 

fiscais e contábeis; proceder todos os exames contábeis, conferir dados dos livros 

fiscais com o declarados na DMA, confrontar os DAE's (Documento de 

Arrecadação Estadual) com os valores registrados no Livro de apuração de ICMS, 
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etc; lavrar termo de Fiscalização e Auto de Infração caso tenha sido apurado 

alguma irregularidade; 

Nesta atividade a Entrada ou Input: é a Ordem de Serviço recebida;  

A Saída ou Output: o termo de Encerramento de Fiscalização; 

Direcionar de Custos (Cost Driver): número de empresas fiscalizadas ou tempo 

médio gasto em cada fiscalização ou ainda cada exercício fiscalizado.  

 

No exemplo citado, se observa que, a equipe precisará estabelecer critérios para 

levantar o cost driver, tendo em vista que as fiscalizacões podem ser de baixa, 

média e alta complexidade. 

 

Na mesma entrevista, seguindo a mesma linha de raciocínio, foram levantados os 

direcionadores de custos. É importante observar que para cada atividade deve-se 

atribuir o respectivo custo e direcionador.  

 

Diante do vasto universo pesquisado foram detectadas nada menos que 224 

atividades, as quais foram objeto de nova depuração e análise, que resultarão em 

agrupamento em macro-atividades, bem como desdobramento de algumas delas. 

 

Este trabalho foi submetido à apreciação da consultoria contratada para 

acompanhar o desenvolvimento do projeto do sistema de custos. Após a coleta de 

dados, efetuou-se o cadastramento no software para processamento das 

informações. 
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__________________________________________________________________ 

4.5-Identificação e seleção dos direcionadores de recursos 
 

 

_____________________________ 
Direcionadores de recursos são os parâmetros através dos quais são 

identificados e medidos os recursos gastos no desempenho de uma atividade. 

 

Esta coleta ocorreu através de visitas às unidades de custos onde se buscou 

através de um questionário levantar os direcionadores de recursos do sistema de 

custo.  
 

Para quantificar a relação entre uma atividade e um insumo, usa-se um gerador de 

custos (cost driver). As taxas de consumo de recursos associadas a cada cost 

driver, podem ser determinadas (medições) ou estimadas com base em padrões 

referenciais ou em hipóteses.  

 

A coleta envolveu a criação de uma planilha (anexo3) para a captação de fontes 

de dados necessárias para complementar às informações obtidas anteriormente. 

Os dados foram fornecidos pelos responsáveis das unidades de custos. 

 

Para o levantamento desses dados, os responsáveis pelas unidades visitadas, no 

mesmo raciocínio do levantamento das atividades, responderam a um 

questionário, onde foram abordados os seguintes pontos: números de funcionários 

que trabalham na unidade: discriminando por cargo (Auditores Fiscais, ATE, 

Procuradores, Agentes Públicos, Estagiários, Terceirizados, etc.); número de 

veículos, e os percentuais referentes aos gastos com correios e telégrafos. 

  

Procurou-se, na entrevista, com a maior precisão possível, alocar itens de 

despesa para atividades. 
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_________________________________________________________________ 
4.5- Alocação do custo departamental ao custo de cada atividade 
 
Identificadas as atividades de cada área (centro de custos) o trabalho agora foi 

relacionar com os direcionadores de custo definidos e montar relacionamentos do 

tipo Atividadexdirecionador de custo. 

 

Para trabalhar no software tais informações terão que estar disponíveis para que 

seja alimentado. Não há necessidade de valores calculados, mas o percentual tem 

que ser o mais próximo da realidade, por exemplo, a atividade X consome 20 % 

de recursos humanos sob pena de proporcionar informações irreais, incorrendo, 

consequentemente, na informação distorcida. 

 

A atribuição dos custos às atividades foi realizada da forma mais criteriosa e 

objetiva possível procurando dar prioridade a seguinte forma: alocação direta, 

rastreamento e rateio. 

 

Para custear as atividades inicialmente foi estabelecido alguns critérios para os 

custos serem apropriados o mais próximo da realidade. Quase todas as despesas 

foram apropriadas como custos a alguma atividade definida na lista de atividades.  

 

Assim, o quantum de despesas (indiretas ou fixas) não identificadas com alguma 

atividade ficou reduzido a um mínimo, quando comparado aos métodos de custeio 

tradicionais. Tais resíduos serão objeto de rateio pelos critérios estabelecidos.  

No momento das entrevistas, (a mesma planilha utilizada para os direcionadores 

de recursos) procurou-se obter a maior precisão nos dados informados, os 

entrevistadores (equipe setorial da CEASE) seguiu o seguinte roteiro: 

 

Pediu-se aos gerentes para identificar para cada atividade os recursos gastos; 

checar cada recurso alocado com a atividade; questionar as alocações contra seu 

conhecimento/expectativa; calcular os recursos de pessoal por cada atividade; 
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questionar quanto a diferentes atividades ter o mesmo direcionador; checar dados 

fornecidos pelo SRH em relação ao pessoal alocado na área levantada; 

 

Para apropriação dos custos das atividades chegou-se a percentuais individuais 

de participação de acordo com necessidade de cada servidor na atividade 

(exemplo) 

 

Quais as medidas atuais disponíveis que a unidade tem para controle; que 

aproximações podem ser utilizadas? Uma alternativa possível/disponível; que 

nova medida e outro recurso pode utilizar? Checar se são razoáveis com as 

pessoas que fazem atividades os gastos com de salários, por exemplo, será 

lançada nas respectivas unidades de custos do ACP. Para tanto foi necessário 

calcular as taxas unitárias para cada atividade usando como medida percentuais 

de acordo com a participação na atividade. 

 

A alocação direta se faz quando existe uma identificação clara e direta, foi o caso 

dos gastos com salários fornecidos pelo SRH; o rastreamento é a alocação com 

base nos direcionadores de custos e nas atividades e o rateio é a última e menos 

desejada forma de alocação.  

 

Os setores de apropriação de custos, sediados nas unidades gestoras, ficarão 

responsáveis pelo recebimento da documentação identificadora de custos, 

conferência e da apropriação de custos constantes dos documentos 

identificadores de custos. 

 

Essa fase da implementação do projeto foi crucial o comprometimento e precisão 

das informações fornecidas pelos entrevistados. Os gestores, principais 

responsáveis pela obtenção de resultados na sua unidade, são os principais 

interessados para que a informação dada seja mais precisa possível. 
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__________________________________________________________________ 

5. Modelagem do sistema de custos 
 

 

Uma técnica de desenvolvimento de sistema é um modo ou estilo de seguir uma 

metodologia.  

 

O modelo para o desenvolvimento de um sistema de informações deve ser um 

instrumento capaz de criar um ambiente gerencial onde a informação se torne um 

elemento indutor e facilitador das ações dos gestores para otimização do 

resultado.  

 

Os sistemas de informação são conjuntos de elementos inter-relacionados que 

coletam (entrada), manipulam e armazenam (processo) e disseminam (saída) os 

dados e informações. A entrada é a atividade de captar e reunir novos dados, o 

processamento envolve a conversão ou transformação dos dados e a saída 

envolve a produção de informação útil.  O feedback é a saída que é usada para 

fazer os ajustes ou modificações nas atividades de entradas ou processamento.  

 

A integração dos sistemas se refere à conexão e ligação de vários subsistemas.  

A integração do sistema de custos aos sistemas já existentes, envolveu o 

desenvolvimento de padrões e procedimentos que permitam dois ou mais 

sistemas e dispositivos de informação fossem conectados.  

 

O modelo deve possibilitar o fornecimento de informações a qualquer momento, 

para isso é preciso que se implemente um sistema eficiente e seguro nas 

informações fornecidas. Isso só será possível com a integração dos sistemas de 

informação já existentes, pois definir uma plataforma para o sistema, isto é, 

programar o sistema de custos, passa pela utilização de novos sistemas 

integrados, pela educação dos usuários e pela utilização de uma tecnologia que 
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permita a utilização da informação de forma instantânea. A otimização da 

informação deve harmonizar-se com a segurança operativa dos sistemas satélites.  

 

Os sistemas existentes foram estudados em detalhe, sendo identificados seus 

pontos fracos e pontos fortes. 

 

Esse estudo teve como desdobramento a proposição de alguns sistemas 

suplementares, informatizando alguns controles existentes, aperfeiçoando outros e 

eliminando controles eventualmente em duplicidade. Dessa forma, foram sendo 

criadas as condições adequadas para que o sistema de custos capturasse os 

dados necessários naqueles sistemas, considerados "periféricos".  

    

O planejamento e a execução do novo sistema foi feito pela equipe da Secretaria 

da Fazenda que desenvolveram tanto a metodologia e aplicação do método de 

custeio, quanto à elaboração dos softwares que vão dar suporte a esse projeto.  

 

Seguindo a filosofia do método ABC, que consiste em que as atividades da 

organização devem ser o centro de análise e controles, a modelagem de dados foi 

utilizada para modelar os dados das unidades, recursos, e direcionadores de 

custos (de atividades e de recursos) às atividades, de modo que, utilizando-se os 

dados e informações se obtenha, por ítem de recursos e por unidades de custos o 

custo de cada atividade. 

 

As diferentes linguagens e programações utilizadas pelos sistemas já existentes 

são, normalmente, um grande entrave no desenvolvimento de um sistema novo.  

 

No caso do Sistema de Apropriação de Custos Públicos (ACP), que também vai 

se alimentar das informações de outros sistemas, a convergência de sistemas é 

crucial para o funcionamento o seu desenvolvimento. Os outros sistemas de 

informação vão interagir de forma a fornecer informações ao sistema de custos. 
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Para solucionar o impasse, foi necessário o desenvolvimento de um sistema 

periférico, que vai tratar estes dados e transferi-los para o banco de dados do ACP 

que começa, então, todo o processo de planejamento logístico. 

 

Como dito anteriormente, a captação dos dados dos sistemas satélites pelo ACP 

requer a conversão destes de forma legível para que os elementos manipulados e 

armazenados pelo ACP sejam transformados e armazenados de modo legível, 

para que a saída pela máquina das informações sejam legíveis aos usuários. 

 

O ACP lê os arquivos enviados e transforma essas informações em padrão gráfico 

tridimensional, de forma que se fica sabendo, com detalhes, por unidade de custo; 

o custo de cada atividade, ou seja, o sistema utiliza essa informação para 

determinar quais serão os recursos-humanos e de equipamentos - empregados 

nas atividades, por exemplo. 

 

No primeiro momento, as novas informações poderão causar surpresas. Em 

relação aos custos por unidades, pode-se verificar alocação de uma ou mais 

despesas contidas em uma unidade, por exemplo: energia elétrica, água. Pode 

ocorrer a necessidade de rateio de despesas contabilizadas em uma área para as 

demais; no caso de energia elétrica, por exemplo, pode a fatura estar totalmente 

lançada para como despesa da unidade administrativa, sendo que parte dessa 

energia também foi consumida por outras unidades de custos. Isso causará, 

consequentemente, valores distorcidos em relação às atividades semelhantes.  

 

Ao ser implementado algumas informações devem ser alimentadas à medida que 

ocorrem para que o processamento seja executado imediatamente, mantendo um 

alto grau de exatidão, assegurando a integridade dos dados e informações. É o 

caso, por exemplo, dos direcionadores de custos, tanto de recursos, quanto de 

atividades. Para obter os dados atualizados dos direcionadores de custos 

(atividades e recursos), será necessário que os responsáveis pelas unidades de 

custos alimentem os dados referentes a cada área de atuação. 
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A entrada de dados on-line e o input imediatamente convertem e transferem os 

dados dos dispositivos para um sistema periférico. Em seguida, essas 

informações serão cruzadas com os dados captados nos sistemas satélites pelo 

ACP.  

  

A partir daí, os dados serão compilados e os relatórios poderão ser emitidos 

aumentando a eficiência do trabalho e ajudando a oferecer mais e melhores 

informações. Os relatórios demonstrarão separadamente os gastos das unidades 

de custos por itens: pessoal, veículos, informática, vigilância, limpeza, etc. todas 

as atividades; os valores pagos; o custo unitário de cada atividade.  

 

O relatório será destinado a todos os gestores para comparar as unidades de 

custos, as unidades do mesmo perfil, informando o custo médio e o desvio entre 

atividades semelhantes; gasto de pessoal por unidade de custo, materiais usados 

por centro de custos para análises comparativas dos gastos por centro de custos, 

por exemplo. 

 

Será possível também, utilizando esses dados, fazer previsões, por unidade de 

custos, para recursos consumidos por cada atividade, mensais, trimestrais, 

anuais. Assunto que será mais detalhado no ítem de criação de indicadores de 

desempenho. 

 

Finalmente, os gestores podem acompanhar, on-line, todo a situação da sua 

unidade, sabendo exatamente o que estão gastando, em quais atividades esses 

recursos estão sendo empregados e acompanhar o desempenho de outras 

unidades para comparações.  
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________________________________________________________ 
6. Validação e manutenção do sistema de custo 

 

 

Para assegurar o pleno funcionamento do novo sistema de custos, a equipe fará 

testes de validação e simulação operacional, prevendo casos de falhas nos 

sistemas ou nos processos envolvidos junto aos gestores das unidades, buscando 

acompanhar o desempenho e corrigir eventuais falhas dos sistemas instalados. 

 

Esse trabalho deverá ter início logo após a implantação do sistema e se 

intensificará na primeira semana de funcionamento do ACP, devendo ficar os 

membros da equipe conferindo a entrada e saídas dos dados. A idéia é oferecer 

às 147 unidades suporte preventivo e corretivo das informações fornecidas pelo 

sistema.  

 

Os gerentes, responsáveis por promover a troca de dados, isto é, atualização dos 

dados, principalmente no que se refere aos direcionadores de custos, devem 

alimentar os sistemas periféricos para que o banco de dados do ACP capte estes 

dados.  

 

É necessária, então uma revisão e apresentação dos novos resultados às áreas 

para validação dos dados e emissão dos relatórios para análise.  

 

Os efeitos gerados pelas práticas de gestão e pela dinâmica de controle dos 

custos podem ser comparados às informações estabelecidas para as receitas 

prestadas pelos gerentes de mercado em relação aos recolhimentos das grandes 

empresas no sistema DIA 9. Os gerentes de mercado ficam responsáveis pelo 

lançamento dos recolhimentos previstos pelas maiores empresas no sistema DIA 

9, para que sejam utilizados no relatório DIA 9, que por sua vez, tem com objetivo 

a elaboração do Relatório DIA 9, antecipando para a alta administração a provável 

receita do mês.  
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O aperfeiçoamento contínuo é a busca constante de modos de aperfeiçoar os 

processos ou tarefas para adicionar mais valor aos serviços. 

 

Adaptações serão feitas, no momento subsequente, no sistema, nos outros 

elementos da organização, ou em ambos, quando for constatada uma falha no 

controle de acesso ao sistema. 

 

Para completar, é indispensável que se coloque em prática um trabalho interno de 

conscientização da importância do processo e estímulo à participação, a fim de 

evitar choques culturais e resistências por parte dos funcionários. 

 

A primeira grande função do Sistema de Custos é o conhecimento do que ocorre. 

 

É neste primeiro levantamento que já começa a causar diversos problemas de 

natureza comportamental dentro da empresa. Funcionários que antes não 

estavam obrigados a dar pormenores do que ocorre em suas seções, passam a 

ver os Sistemas de Custos como uma forma da alta administração espioná-los e 

controlá-los. Chefes de setores, normalmente galgados a essa posição por se 

terem saído como bons técnicos, e não como bons administradores, tendem a não 

ver com bons olhos uma obrigação de informar sistematicamente tudo o que 

ocorre dentro do setor que é de sua responsabilidade. 

 

Não se deve ser esse fato admitido como determinante de não uso de custos para 

controle. Deve, isso sim, ser bem analisado, para que se consiga atingir o objetivo 

por meio da implantação gradual, educação do pessoal, sua conscientização da 

necessidade do sistema, e para que se consiga ao mínimo esses tipos de 

reações.  

 

Por fim, um sistema completo, testado, e aprovado estará disponível para ser 

utilizado. 
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__________________________________________________________________ 

7. Criação de indicadores de desempenho para os custos 
públicos 

 
 

Controlar significa conhecer a realidade, compará-la com o que esperava ser, 

localizar divergências e tomar as medidas visando à sua correção.  

 

Uma forma simples do gestor entender o amplo conceito de controle talvez seja 

ponderando a uma indagação como esta: Quando é que posso dizer que tenho 

controle da situação da minha unidade/departamento? 

 

Para se concluir pela resposta correta, talvez ele tenha que formular e responder a 

outras indagações intermediárias: a) Conheço a origem de cada receita e origem 

de cada despesa do meu departamento? ; b) Estarão elas dentro dos valores e 

limites que deveriam estar? c) Quando algumas delas se desviam do 

comportamento que deveriam ter, tenho eu conhecimento disso rápido? d) Sou 

também capaz de identificar rapidamente o motivo do desvio? e) Tomo alguma 

atitude para corrigir esses desvios quando tenho condições de fazê- los? . 

 

Se as respostas a estas cinco indagações são afirmativas, ele pode 

tranqüilamente agora responder a pergunta inicial. Afinal controle significa 

conhecer a realidade, compará-la com a que deveria ser, tomar conhecimento 

rápido das divergências e suas origens e tomar atitudes para a sua correção. 

 

Para se chegar ao controle, importante se torna à identificação dos custos por 

atividades, nas unidades onde foram incorridos através de indicadores. 

 

Atualmente quando se procura saber quanto às unidades do governo estão 

gastando com a compra de materiais, salários, tecnologia, por exemplo, só se 

obtém dados agregados, sem discriminação de custos por unidades. Não havendo 



sistema de custos e qualidade nos gastos públicos 40

informação sobre os gastos de cada unidade, torna-se impossível, por exemplo, 

saber se a unidade A está gastando mais ou menos do que a unidade B na 

mesma atividade X. 

 

Logo, para se atingir os efeitos desejados o sistema de custos depende 

fortemente de criação dos indicadores de desempenho entre as diversas 

informações existentes. 

 
________ 
Objetivos: construir uma base de indicadores para entender a evolução dos 

custos, transformando estratégias em objetivos; dar subsídios para que se analise, 

escolha e utilize esta valiosa técnica para o desenvolvimento organizacional; 

direcionar a organização e o seu desempenho bem como determinar a sua 

posição competitiva; servir de referência para a tomada de decisões e para a 

melhor aplicação de recursos na organização; possibilitar a análise crítica do 

desempenho global; acompanhar o desempenho da organização e suas 

tendências em relação às finanças, às pessoas, à sociedade. 

_________________________ 
Indicadores de Desempenho: aproveitando a definição de categorias de 

Indicadores adotada pela AGE- Auditoria Geral do Estado e pelo Governo Federal 

e com a experiência adquirida na análise dos indicadores de desempenho 

utilizados pelo PGM em relação à arrecadação do ICMS , de forma muito 

resumida, foram traçados alguns indicadores que poderão ser avaliados pela 

equipe setorial e, se aprovados, podem ser adotados para o Sistema de 

Apropriação de Custos Públicos .-ACP. 
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________________________________ 
 Indicadores de Economicidade: são utilizados para avaliar a relação dos 

recursos empregados e os custos incorridos. Exemplo: custo da fiscalização por 

auditor. 

 
 COMPARATIVO DOS VALORES DOS CUSTOS ENTRE AS DIFERENTES UNIDADES DE 

CUSTOS 
 
Este índice refletirá qual unidade teve o maior gasto ou menor gasto 
 

 COMPARATIVO DOS CUSTOS INCORRIDOS PELAS QUANTIDADES DE ATIVIDADES 
 
A divisão dos custos incorridos pela quantidade de atividades, para mensuração do custo de cada 

atividade. 

 
 COMPARATIVO DOS VALORES DOS MESMOS RECURSOS GASTOS EM UNIDADES 

DIFERENTES 
 
Este índice informará a diferença da utilização do mesmo recurso entre as diferentes unidades de 
custos. A taxa de consumo de recursos pelas atividades 
 
 

 COMPARATIVO DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES SEMELHANTES PELA QUANTIDADE 
DE ATIVIDADES EFETUADAS NAS DIFERENTES UNIDADES 

 
Este índice indicará quanto custa cada atividade semelhante nas diferentes unidades. 

 
 COMPARATIVO DE RECURSOS SEMELHANTES GASTOS NAS ATIVIDADES 

SEMELHANTES EM UNIDADES DIFERENTES 
 
Este indicador vai informar qual o percentual de diferença que existe na aplicação do mesmo 

recurso gasto na mesma atividade em unidades diferentes.   Exemplo: gasto com recursos 

humanos na atividade de fiscalizar empresas na inspetoria de Simões Filho comparado com gasto 

de recursos humanos na mesma atividade na inspetoria de Camaçari 
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___________________________ 
Indicadores de Eficiência: são utilizados para avaliar a gestão racional dos 

recursos empregados, ou seja, a relação custo-benefício. Estes indicadores 

podem ser obtidos pela comparação entre atividades semelhantes, por exemplo. 

 
 

 COMPARATIVO DAS QUANTIDADES REALIZADAS DE ATIVIDADES SEMELHANTES EM 
UNIDADES DIFERENTES 

 

 Este índice demonstrará que unidade está produzindo mais que a outra. 

 
 COMPARATIVVO DOS TEMPOS GASTOS NA EXECUÇAO DA MESMA ATIVIDADE EM 

UNIDADES DIFERENTES 
 
Este índice refletirá que unidade está utilizando o tempo da melhor forma que a outra. 

 

COMPARATIVO DOS VALORES DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE POR 
CONTRIBUINTE.  
 

Este índice apontará que unidade está utilizando os melhores meios para os atendimentos 

prestados. 

 
 COMPARATIVO DOS VALORES DOS RECUROS APLICADOS NA MESMA ATIVIDADE 

Este índice indicará que unidade está gastando mais ou menos recursos na mesma atividade 

 
 COMPARATIVO DOS VALORES DOS CUSTOS DE ATIVIDADES SEMELHANTES. 

Este índice mostrará as diferenças existentes nos valores gastos em atividades semelhantes. 

 

 COMPARATIVO DE VALORES DE RECURSOS SEMELHANTES UTILIZADOS EM 
ATIVIDADES SEMELHANTES EM UNIDADES DIFERENTES 

 

Estes indicadores mostrarão onde ocorre desperdício e onde há eficiência na aplicação dos 

recursos. EX: gasto com recursos humanos na atividade de fiscalizar empresas na inspetoria de A 

dividido pelo gasto de recursos humanos na mesma atividade na inspetoria de B. 
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____________________________ 
Indicadores de efetividade: São indicadores utilizados para avaliar os 

impactos estratégicos e os benefícios alcançados. Observando o índice, em 

relação ao mês, trimestre ou ano anterior, pode ser interpretado o reflexo de 

fatores que tendem a restringir um bom desempenho como o aumento dos gastos 

públicos. A piora de indicadores de custos públicos, como o de crescimento de 

custos, por exemplo, sem justificativas, devem ser localizados. 

 

Esses dados são suficientes para que se faça uma relação comparativa dos 

custos do mesmo período com o ano anterior e compará-los com o atual. Pode-se 

também como melhorar resultados alcançados. 

 

Com essas informações é possível fazer uma análise fria de como anda as 

atividades de cada unidade, por exemplo.  

 
 COMPARATIVO DO CUSTO DA ATIVIDADE DO MÊS COM O MESMO MÊS DO ANO 

ANTERIOR. 
Este índice apontará quanto se agrega em termos de valor para o resultado de cada unidade 
 

 COMPARATIVO DO CUSTO DA UNIDADE DO MÊS COMPARADA COM O MESMO MÊS 
DO ANO ANTERIOR. 
 

Estes comparativos também podem ser realizados em relação aos recursos, em períodos 

mensais, trimestrais e anuais.  

  
A ausência de informações e parâmetros tem ao longo dos anos, contribuído para 

a instalação de uma competição improdutiva e predatória no serviço publico. 
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________________________ 
 Indicadores de Eficácia: São utilizados para avaliar os impactos estratégicos 

e os benefícios alcançados. Exemplo: analise realizado X projetado. 

E para que esses índices sejam analisados são criadas as metas de custos. 

_________________ 
Metas de Custos: Ao invés de trabalhar-se simplesmente com comparações 

entre custos passados como base de comparação, podemos melhorar um pouco 

esse cotejo, levantando as metas de custos.  

 

Não podemos prever o futuro, mas podemos, com informações sobre o presente e 

passado, imaginá-lo.  

 
Metas de Custos seriam melhorias técnicas introduzidas nos custos médios 

passados, em função de determinadas expectativas quanto a possíveis alterações 

de alguns custos, de modificações de algumas atividades, de mudança de 

qualidade de recursos, introdução de tecnologia diferente, ou seja, em função de 

determinadas expectativas quanto ao futuro. 

 

Para estabelecer as metas de custos públicos todas as variáveis que podem ter 

impacto sobre os custos devem ser ponderados; todas as unidades devem 

participar.  

 

Um processo de estabelecer metas de custos seria baseado na fixação de metas 

de custos para cada recursos, atividade, unidade, para se chegar ao custo global. 

Deve-se destacar dimensões relevantes de cada um dos custos: grau de 

independência, o tipo de gastos predominantes, a faixa de tolerância de variáveis 

externas. 

 

A natural diversidade e a desejável flexibilidade das metas de custos indicam, 

portanto, que aperfeiçoamentos sejam bem-vindos. A implementação dos 

aperfeiçoamentos, contudo, exigirá, a transparência. Quaisquer alterações terão 
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de ser acompanhadas de ampla discussão e entendimento, não apenas pela alta 

administracao, mas gestores das unidades.  

 
 COMPARAÇÃO ENTRE OS CUSTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

 
Esta comparação indicará quem atingiu e quem os objetivos e os resultados esperados.  
  

 COMPARAÇÃO DOS CUSTOS REALIZADOS E PREVISTOS DE CADA SECRETARIA 
 
Esse índice sinalizará se o desempenho foi melhor, igual o pior do que se esperava.  
 

 COMPARAÇÃO ENTRE OS CUSTOS PREVISTOS E REALIZADOS DAS UNIDADES. 
 
Esse índice indicará o percentual de diferença entre o custo realizado e o custo previsto, 
apontando, evidentemente, as unidades de custos que comprometeram as metas.  
 

 COMPARACAO ENTRE OS INDICADORES PREVISTOS E REALIZADOS DOS CUSTOS 
DAS ATIVIDADES. 

 
Esse índice indicará o percentual de diferença entre o custo realizado e o custo previsto, 
apontando, evidentemente, as atividades que comprometeram as metas. 
 

 COMPARACAO ENTRE OS INDICADORES PREVISTOS E REALIZADOS DOS RECURSOS 
 
Esse índice indicará o percentual de diferença entre o custo realizado e o custo previsto, 
apontando, evidentemente, as recursos que comprometeram as metas. 
 

 QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS POR QUANTIDADES PREVISTAS.  
 
 
__________________________________________________________________ 

Relatórios avaliação do desempenho das apropriações dos 
custos públicos 

 

Os relatórios para o acompanhamento do desempenho dos indicadores dos 

custos apropriados às atividades darão uma visão de quais os elementos que 

estão desviando dos valores do mês anterior, pois tornam visíveis aspectos 

relevantes que fogem do padrão de normalidade e desempenho desejado das 

unidades do governo. 

 

Serão feitas análises dos atos praticados pelas unidades, consubstanciados em 

registros, que serão submetidos à apreciação da alta administração. 

 



sistema de custos e qualidade nos gastos públicos 46

_________ 
Objetivos: análise crítica do desempenho das informações comparativas; 

análise de todos os indicadores de desempenho global; das projeções dos 

referenciais comparativos e as metas estabelecidas para a análise crítica do 

desempenho; identificação os fatores críticos de sucesso que devem receber o 

apoio da administração.  

 

Na avaliação dos indicadores é importante destacar que as diferenças podem não 

significar necessariamente distorção ou má aplicação dos recursos, considerando 

que podem estar justificando perfis ou variáveis diferentes que devem ser 

considerada.  

 
_________________________________________________________________ 

Reuniões para avaliação do desempenho dos custos públicos 
 
 
 

As reuniões deverão ser realizadas para apresentação e discussão dos resultados 

apurados. Com a participação da alta adminstracao deverão ser convocados todos 

os responsáveis envolvidos para apresentarem os resultados apurados.  

 

Nas reuniões a pauta será a gestão da qualidade total na aplicação dos custos 

públicos que consiste em um conjunto de abordagens, ferramentas e técnicas que 

oferecem um compromisso de todo o grupo com a qualidade.  

 

Discutir as qualidades das atividades e se seus resultados estão de acordo com 

as disposições planejadas; comparar os dados para verificar se os custos 

atingiram os objetivos projetados: avaliar o desempenho global da Sefaz é alguma 

das inúmeras funcionalidades das reuniões de metas. 

 

A avaliação dos resultados apresentada deve ser acompanhada de gráficos que 

darão maior visibilidade do contexto global. 
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No encontro serão relatados os principais indicadores de desempenho relativos 

aos custos de cada área de atuação; principais índices de desempenho 

apresentados e desvios ocorridos; identificação de quem está gastando mais do 

que a média; incluir as informações comparativas pertinentes ao desempenho dos 

indicadores. 

 

Os responsáveis por cada área deverão explicar, resumidamente, os resultados 

das diferenças apresentadas, esclarecendo as eventuais tendências; destacando 

as principais mudanças que deverão ser adotadas e qual a proposta que deve ser 

perseguido pela alcançar a eficiência. 

 

Assim, os dirigentes têm parâmetros apropriados para permitir dizer se suas ações 

estão ou não compatíveis com os resultados apresentados e também de 

verificarem se as propostas de mudanças são aceitáveis ou apropriadas. 

 

Não se pode deixar de ressaltar que essas reuniões podem se transformar numa 

ótima oportunidade de integrar a equipe. 

__________ 
Premiação: é importante também que se desenvolva prêmios de qualidade dos 

custos públicos, onde, por exemplo, serão premiados os gestores que obtenham 

os melhores índices de desempenho de metas de custos. 

 

A unidade que obtiver o melhor desempenho deverá ser premiada. Isso significa 

que ela demonstrou possuir enfoques exemplares aplicados por toda a sua 

unidade com resultados excelentes em comparação com referencias de outras 

unidades, podendo seu líder também ser premiado. 
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__________________________________________________________________ 

8. Qualidade do gasto público 
 

Como já foi enfaticamente afirmado, o importante é fazer do sistema de custos 

uma forma de controle, que seja constantemente consultado, período após 

período, e que se corrija as distorções apresentadas para justamente se chegar à 

qualidade dos gastos públicos. 

 

A atribuição por si só dos custos à responsabilidade de alguém não resolve o 

problema de controle. O importante é que sejam identificadas as variações entre 

o que ocorreu e o que era esperado ocorrer para que seja feita a localização das 

divergências e retificação dos desvios.  

 

Como se sabe, toda análise só terá validade se for acompanhada de medidas que 

procurem a correção dos desvios, caso contrário todo o esforço terá sido em vão. 
Para isso é que devem ser criados os indicadores de desempenho. 

 

O fundamental na análise dos indicadores de desempenho dos custos públicos, é 

a localização da razão das diferenças. Por que houve uma variação de custos em 

determinada unidade se as atividade são iguais? Será que houve um problema de 

má aplicação de recursos?  Faltou controle por parte do gerente?  Faltou material? 

Ou ineficiência propriamente dita na aplicação de recursos? 

 

Por que houve uma variação tão grande?  Será que houve um serviço de baixa 

qualidade em função da qualidade de pessoal? Foram concedidas férias ou 

mudanças em determinadas unidades nesse período?  Será que o consumo de 

energia foi muito grande por problemas de regulagens dos ar-condicionados ou 

outros equipamentos?  Ou então quais outras razões provocaram essas 

distorções? Que medidas precisam ser tomadas para serem corrigidas? 
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O ACP possibilitará a criação de um banco de dados que permitirá, às unidades 

de custos, localizar instantaneamente os gastos em cada uma de suas atividades 

e visualizar de forma mais precisa, a situação de desperdícios, por exemplo. 

 

Na prática, o que isso significa para as Secretarias e consequentemente para o 

Governo do Estado? A necessidade de manter o foco nas funções que formam as 

competências centrais das Secretarias, ter canal de acesso único e exclusivo para 

o planejamento das operações dos gastos públicos, redução dos custos e maior 

efetividade da aplicação dos recursos, permitindo total controle dos gastos 

públicos e consequentemente, a 

 

A gestão baseada em atividades apóia-se no planejamento, execução e 

mensuração do custo das atividades e caracteriza-se por decisões estratégicas 

como; redução das atividades que não agregam valor; eliminação de desperdícios; 

visando a maximização dos recursos.  

 

Além do controle, transparência e responsabilidade, os valores da organização 

a serem inseridos pela nova gestão dos gastos públicos, serão: 

______________________________________ 
Identificar as lideranças autênticas e 
__________________________________________________ 
Fomentar a parceria entre os gestores e colaboradores: 
 
 Uns dos focos do sistema de custos é sintonizar e sincronizar os colaboradores 

da organização para implementar e operacionalizar a qualidade dos serviços 

públicos.  

 

Ao facilitar e realizar trocas construirá relacionamentos com os gerentes e 

colaboradores, compartilhando objetivos da organização e fortalecendo estas 

relações, inserindo a noção da estrutura organizacional, propiciando melhoria na 

qualidade dos serviços.  
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Com isso, os colaboradores vão se sentir capacitados para saber e conhecer os 

custos da sua unidade, implementar e operacionalizar a qualidade dos serviços 

públicos. 

 

 Estabelecerá uma linha de comunicação capaz de dar subsídios para que todos 

possam cumprir suas tarefas com eficiência. Todos vão ficar sabendo o que a 

organização produz e sua rotinas de serviços.  

 

A divulgação dos resultados, demonstração dos objetivos, estratégias e metas 

farão com que os funcionários saibam aonde vão ficar o seu trabalho, além de ser 

uma forma de motivação, é uma forma de feedback do impacto do sistema, 

verificando junto aos colaboradores, se os objetivos esperados vão ser 

alcançados. Isso significa torná-lo aliado no negócio, responsável pelo sucesso da 

corporação e igualmente preocupado com o seu desempenho. 

____________________________ 
Incrementar a busca da inovação e  
 

_________________________ 
 Ter visão de longo prazo 
 
Os relatórios do ACP conterão agregações ou detalhamentos dos gastos que 

servirão para estabelecer os principais padrões de trabalho que orientam a 

execução adequada das práticas de gestão; destacarão os principais critérios 

utilizados e seus responsáveis; análise crítica do desempenho e as informações 

comparativas; os indicadores de desempenho global, as projeções dos 

referenciais comparativos e as metas de custos estabelecidas são fundamentais 

para a análise crítica do desempenho.  

 

O seu verdadeiro impacto só pode ser medido através de indicadores específicos 

de cada Secretaria ou através de indicadores macro que meçam a produtividade 

ou a satisfação geral dos usuários.  
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É necessário para manter um equilíbrio responsável entre o tamanho e a função 

do estado, para enfrentar os desafios de um estado moderno, democrático e 

competitivo, politicamente estável e respeitador das liberdades e dos direitos da 

cidadania. Neste sentido, o conhecimento do custo de cada atividade é chave. 

 

O planejamento passa a ter uma importância singular, deixando de ser uma 

radiografia das despesas para ser uma tumografia computadorizada, verificando 

os índices de desempenho e o nível de satisfação dos clientes ou usuários do 

serviço, redução dos gastos.  

 

Quando cada unidade passar a ter total controle dos gastos daí passará a ter as 

ferramentas necessárias para enxergarem o melhor tipo de decisão a ser tomada. 

Em seguida, pode-se iniciar projetos, tendo ferramentas para a definição de metas 

e objetivos a serem cumpridos. 

________________________________________________________________ 

Desenvolver a sinergia entre as diversas Secretarias do Estado 
 

Com a elaboração do relatório e a sua divulgação a todas as Secretarias, 

Diretorias e Gerências torna-se indispensável que cada gestor tome conhecimento 

das conformidades e das não conformidades, faça sua análise crítica e apresente 

sugestões. Não se tratando apenas de uma aferição burocrática, mas 

principalmente, de transparência, metodologia de pesquisa, análise, solução de 

problemas e exploração de oportunidades. 

 

A teoria por trás do custeio baseado em atividades considera que praticamente 

todas as atividades existem para apoiar as atividades fins. Todas essas 

informações serão analisadas de forma dinâmica, adequando-se às diferentes 

condições de cada unidade, à disponibilidade dos recursos, levando em conta a 

situação específica de cada gestor e de cada unidade. 
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Como se vê, a consideração do mínimo custo operativo não estará dissociado dos 

aspectos de qualidade. Pelo contrário, serão tratadas de forma integradas, para 

que não se coloque em risco o bom desempenho de algumas atividades. 

 
__________________________________ 
Reforçar o aprendizado continuo: 

 
As reduções de desperdícios, substituições ou eliminações de atividades que não 

agregam valor e a otimização dos recursos são alguns dos grandes benefícios que 

serão adquiridos com a nova gestão dos gastos públicos.  

 

Com essa salutar redução dos custos, que tende a ser permanente, possibilitará a 

implementação de programas mais bem focalizados, com uma maior seleção de 

beneficiários.  
 
Nesse cenário, cabe ao gestor justificar os resultados decorrentes de sua boa ou 

má aplicação dos recursos disponíveis, tendo em vista os dados previamente 

informados a todos os agentes além de disponibilizados para todo Estado.  

 

Assim, quaisquer sugestões ou reclamações podem ser feitas em tempo hábil, 

pois de antemão todos os envolvidos ficam a par dos detalhes da operação. 

 

Isso forçará as atualizações e revisões das políticas operativas passando a ser um 

procedimento normal da gestão do sistema.  

 
_____________________________________________________________ 
Incrementar a competitividade entre as Secretarias de Estado 
 

A ampla troca de informações sobre métodos e sistemas de gestão que 

alcançaram sucessos sobre os benefícios decorrentes dessas estratégias: 

entender melhor o desempenho; medir e identificar onde melhorar o seu 

desempenho; considerar e integrar as necessidades de todas as Secretarias do 
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Estado; identificar e entender, de forma sistemática os seus pontos fortes e as 

suas oportunidades para melhoria; promover a cooperação interna entre as 

unidades, os processos e as pessoas da força de trabalho, tudo isso incrementará 

a competitividade entre as secretarias em busca da qualidade do gasto público.  

 

O mais importante, no entanto, é que a interação de dados entre as Secretarias do 

Estado ajudará a focalizar o cidadão - usuário no centro do processo de mudança 

da gestão pública, colocando a sua satisfação como uns dos principais parâmetros 

de avaliação do desempenho dos funcionários públicos. 

 

A organização planeja melhor suas ações e serviços quando busca a prevenção 

de problemas e a eliminação, ou minimização dos impactos  sobre os próprios 

processos e também sobre a sociedade. 

 
________________________________ 

Buscar a excelência em gestão: 
 
A adoção do sistema de custos deverá alterar não propriamente o montante da 

despesa, mas sua composição, assim como a quantidade e a qualidade dos 

serviços prestados, em decorrência da melhoria do desempenho. Ou seja, a 

gestão de custos produzirá efeitos alocativos na despesa governamental.  

 

Não se trata, portanto, de medir por medir, mas sim de medir o que é relevante 

para a avaliação do desempenho corrente e para a identificação de tendências ou 

descontinuidades, com relação ao desempenho futuro. 
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__________________________________________________________________ 

9. Comparação com sistema PGM 
 

 
 

Entende-se por PGM - Planejamento de Mercado - um sistema de controle 

interno composto de procedimentos, métodos e mecanismos de captação e 

monitoramento que buscam garantir adequado funcionamento das operações da 

arrecadação na busca de seus objetivos, bem como a produção de dados 

confiáveis. 

 

A trajetória do sistema PGM ilustra bem a mudança da relação dos gestores com 

os resultados do desempenho da arrecadação do ICMS da Secretaria a Fazenda. 

 

O sistema PGM conectou--se com outros sistemas e foi gerenciando a 

arrecadação do ICMS do Estado, de modo que resultou numa poderosa 

ferramenta de trabalho, proporcionando uma verdadeira explosão de informações, 

pois os gestores perceberam que era mais vantajoso trabalhar com informações 

reais, planejar com dados fiés.   

 

Os dados fornecidos pelo PGM são uns dos recursos mais valiosos que a 

Secretaria possui. Os dados são organizados em uma hierarquia construída do 

maior elemento para o menor. Têm-se informações da arrecadação do ICMS 

Estado da Bahia por Diretorias, Inspetorias, Segmentos de Mercados, 
Subsegmentos de Mercado, por Receitas, por Porte de Empresa, por 
Empresa, e ainda por Estabelecimento. O PGM hoje constitui um banco de 

dados, que fornece uma série integrada de registros e dados. 

 

O crescente reconhecimento da importância do sistema tem conduzido os 

gestores a aprimorarem o sistema, de forma a incorporar novas tecnologias de 
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comunicação e processamento de dados. Para exemplificar, cita-se o antigo 

Segmento Fora de Segmentação que foi reavaliado e redimensionado e seus 

dados incorporados aos Segmentos de Mercado, gerando um enorme ganho de 

confiabilidade para os dados a apurados.  

 

É um modelo de sistema inteligente que permite a extração e análise de dados 

armazenados de forma heterogênea, transformando - os em suporte para ações 

estratégicas. Indispensável para acompanhar os avanços tecnológicos adotados, 

principalmente pelos grandes contribuintes. 

 

Entre as inúmeras aplicações, o sistema está sendo usado pelos 

Superintendentes, Diretores, Inspetores e Gerentes para monitoramento da 

arrecadação, diagnósticos, planejamento de fiscalização, análise de pedidos de 

benefícios fiscais, etc. 

 

Com o histórico do desempenho da arrecadação os gestores passaram a 

programar empresas para fiscalização levando em conta a sua arrecadação em 

relação a diversos parâmetros, por empresas do mesmo porte, empresas do 

mesmo segmento, ou subsegmentos. 

 

Tudo isso, vêm modificando as práticas de controle da sonegação fiscal e, 

certamente, têm impacto na mudança das relações com o contribuinte. Esse 

sistema fornece informações que permitem identificar, por exemplo, um 

contribuinte que está arrecadando menos que um outro do mesmo segmento de 

mercado, do mesmo porte, este dado pode ser interpretado como indicio de 

sonegação fiscal. Mais que isso. A estratégia dos gerentes foi, confiando nas 

informações fornecidas pelo sistema criar uma infinidade de padrões de 

fiscalizacoes mais sofisticadas, eficientes e menos agressivas. 

 

Em cima de tudo isso, um volume brutal de informações para subsidiar aos 

Auditores Fiscais e Agentes de Tributos para as fiscalizacoes. Como também aos 
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servidores que trabalham internos para se obterem informações para atenderem 

solicitações dos contribuintes 

 

Isso não significa que se reduziram as possibilidades de novos aprimoramentos no 

PGM, muito pelo contrario, cada vez mais deve se utilizar de novas de tecnologias 

mais avançadas para e refinar ainda mais a informação. Para chegar ao estágio 

atual, o PGM foi revisto diversas vezes. 

 

Os indicadores de desempenho são analisados de acordo com a realidade de 

cada unidade fazendária, utilizado como parâmetro de índices mínimos e máximos 

para toda as inspetorias.  

 

As informações são ainda consolidadas por períodos mensais, trimestrais e 

anuais. Fornece também as metas projetadas por Diretorias, Inspetorias, 

Segmentos de Mercado, Receitas. Todos esses dados ainda podem ser 

informados em diversos cruzamentos.  

 

A comunicação ágil é uma das bases do PGM. Ao agir rapidamente, pode 

minimizar problemas. Informações corretas precisam ser repassadas a quem 

interessa o mais rápido possível. Para isso, não há melhor aliado do que um 

sistema de informações como o PGM. 

 

Os relatórios de acompanhamento de arrecadacao são analisados e 

consolidados os dados fornecidos pelo PGM. Contém análises mensais, 

trimestrais e anuais, sobre a arrecadação em termos globais, setoriais, ou seja, 

por diretorias, inspetorias, segmentos de mercado, subsegmentos de mercado, 

por porte de mercado, por empresas e até por estabelecimento, dependendo da 

relevância da informação. São anexados os demonstrativos dos índices apurados, 

gráficos, comparações, e outros dados que sejam de interesse da administracao.  
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Trimestralmente, são convocados todos os envolvidos da alta administracao para 

uma reunião, onde são analisados os desempenhos dos indicadores da 

arrecadação da Bahia que tem como proposta estabelecer parâmetros de 

comparação com períodos anteriores, com Diretorias, Inspetorias, Segmentos de 

Mercado, para que se possa medir e avaliar com maior segurança a evolução dos 

mesmos, apontar as inspetorias e os segmentos mais favorecidos e identificar os 

que ainda se encontram estagnados ou atingiram níveis abaixo das expectativas 

desejadas pelas metas projetadas. 

 

Oportunidade em que os superintendentes, diretores, inspetores, gerentes vão 

esclarecer os pontos fracos e fortes obtidos pela sua área de atuação, visando 

troca de informações e aprimoramento de mecanismos que propiciem uma boa 

gestão da receita.  

 

Quando uma Diretoria, Inspetoria, Gerência não cumpre a meta, ou seja, um nível 

de desempenho pretendido para um determinado período, o responsável justifica 

por que a meta não foi atingida e o que esta fazendo para melhorar o desempenho 

abaixo do esperado.  

 

Tudo é acompanhado e debatido por todos, já que a comunicação é direta e 

informal. 

 

Desde então, vem se consolidando uma grande mudança no cenário dos 

gestores, por meio da colocação da eficiência, profissionalismo e transparência no 

controle da arrecadação do ICMS do Estado da Bahia. 

 

Os indicadores de desempenho global, as projeções dos referenciais 

comparativos e as metas estabelecidas são fundamentais para a análise crítica do 

desempenho.  
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Para a premiação dos melhores desempenhos são selecionados os melhores 

indicadores, privilegiando as Diretorias e Inspetorias, não só pela importância da 

sua ação direta sobres os resultados das suas unidades, como também pelo 

destaque e relevância. 

 

Foi criado um programa de participação nos resultados na Secretaria da Fazenda 

denominado de PDF-Prêmio por Desempenho Fazendario. Pretende-se com esse 

prêmio maior produtividade, já que um dos requisitos principais para que os 

servidores sejam premiados é o alcance das metas da arrecadação do ICMS. 

 

 A participação no resultado tem duas lógicas. O funcionário recebe parte do 

ganho e a Secretaria pelo aumento da receita. Os prêmios são concedidos com 

base nas metas de arrecadação e medidos em função do grau de cumprimento 

das metas pelo desempenho coletivo. 

 

Similarmente ao PGM, surge agora o ACP com nova ordem de melhor utilização 

dos recursos econômicos tão escassos em nosso meio. Com o objetivo de definir 

diretrizes, a fim de melhorar e, como colorário, maximizar a utilização dos 

recursos. Em ambos os lados, mudam a forma de gestão das Secretarias de 

Estado, trocando a ênfase nos meios pelo foco no fim: o usuário, o contribuinte, o 

cidadão.  

 

O desafio agora é tornar o Sistema de Apropriação de Custos Públicos uma 

ferramenta de trabalho tão poderosa em relação aos custos públicos quanto o 

PGM e outros sistemas têm sido para o controle das receitas.  

 

O impacto desse sistema, sem dúvidas, será constatado nos próximos anos.  
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________________________________________________________ 
10. Considerações Finais 

 
Um dos principais desafios das organizações nessa nova era é desenvolver 

processos de inovação, na medida em que o futuro de uma organização, em 

qualquer setor de atividade, está diretamente ligado à sua capacidade de oferecer 

soluções que atendam às exigências dos seus clientes diretos e, 

simultaneamente, antecipem demanda do consumidor final, mesmo que sua 

atuação esteja no início da cadeia produtiva. 

 

Trata-se de uma tarefa dupla, que passa, primeiro, pela absorção de novos 

conhecimentos e tecnologias e, depois pela sua integração aos processos 

existentes. O resultado nem sempre se traduz numa conta de somar. Muitas vezes 

pode significar uma ruptura em relação a padrões já estabelecidos.  

 

Inovar é, portanto, em termos organizacionais, construir esse ponto de ligação, 

superando resistência e estabelecendo um processo criativo que possa gerar 

novos negócios e oportunidades. 

 

Não há regras muitos definidas nesse jogo, o que torna a tarefa mais difícil.  Quem 

enfrenta sabe que o caminho é lento e que, para alcançar todos os níveis da 

organização, deve ser percorrido por etapas, envolvendo grupos de trabalho ou 

apenas algumas áreas da empresa para que os resultados alcançados produzam 

novas ações por meio de uma verdadeira “cross fertilization”.  

 

Uma inovação desenvolvida em uma atividade pode ser utilizada por outra área da 

organização para fazer novos produtos/serviços e encontrar novas soluções para 

atender os clientes. Hoje, o mundo dos negócios se pauta pela vontade dos 

clientes. O aspecto conceitual é importante para que se entenda a inovação não 

apenas pelo seu componente tecnológico de pesquisa e desenvolvimento. 

 



sistema de custos e qualidade nos gastos públicos 60

O sucesso do desenvolvimento do sistema de custos deveu-se às estratégias e 

dos programas de ação da equipe vinculando à participação, à integração e ao 

envolvimento dos colaboradores conectados à identidade da missão e visão 

alicerçadas pelos valores da organização e de si próprios. 

 

O Sistema racionalizado servirá para capacitar e oferecer novas informações para 

o monitoramento e a avaliação de projetos e atividades com a finalidade de 

orientar técnicos e gestores quanto aos procedimentos necessários para o 

acompanhamento e administração de recursos de suas ações; são instrumentos 

indispensáveis para avaliação de resultados, o aperfeiçoamento de procedimentos 

e fundamentais para uma gestão eficiente com clara relação entre custo e 

benefício. 

 

Ajudará a evitar desperdício, com a conseqüente redução dos desperdícios 

soluciona-se um dos maiores problemas enfrentados pelo serviço público; com 

essas informações será possível implementar programas sociais mais úteis e sem 

as distorções que normalmente ocorrem; garantir sustentabilidade às decisões e 

revitalizar o compromisso com a ética, a cidadania e responsabilidade social. 

 

Apoiar-se nele significa alavancar a performance com o sucesso num ambiente 

criativo saudável e pluralista, regido pelos mais diversos pontos de vista. Uma 

visão ampla dos gastos públicos garante eficiência, competitividade e além do 

mais, tornam o processo produtivo oxigenado e inovador, assegura dignidade às 

organizações, garante sustentabilidade aos negócios. 

 

Toda empresa em fase de estruturação ou crescimento enfrenta resistências 

internas quando a decisão gerencial é modificar os padrões vigentes. Levar uma 

empresa em direção ao sucesso consiste na difícil missão de implantar essas 

mudanças de forma a não só preparar uma adaptação estrutural e organizacional, 

mas ponderar o que seria uma gestão de longo prazo quanto aos recursos 

materiais, humanos tecnológicos.  
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A mudança que ora se destaca mostra que o enfoque passa de uma visão 

"simplista”, (na qual o assunto deveria ter um foco de preocupação maior ou um 

gerenciamento mais próximo, muitas vezes em decorrência do entendimento de 

que basta confiar nas pessoas responsáveis pela operação da empresa), para 

uma visão mais técnica e gerencial, que se entende a necessidade de 

manutenção de um ambiente de controle mais seguro, como forma de administrar 

e minimizar custos. 

                                                                         

Esses dados poderão conduzir os gestores para uma reflexão mais cuidadosa 

sobre os caminhos dos gastos públicos. Vale lembrar que é um sistema em 

formação, portanto em pleno autopercepção, arriscando seus primeiros 

experimentos e colhendo seus primeiros resultados. 
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