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RESUMO

O presente  trabalho  tem o  propósito  de  modernizar  a  forma de  gestão  pública, 

através  do  uso  de  técnicas  gerencias  derivadas  da  contabilidade  de  custos.  A 

metodologia ABC, custeio baseado em atividades, é uma ferramenta que permite 

amenizar  as  distorções  ocasionadas  pela  arbitrariedade  no  rateio  dos  custos 

indiretos de produção, sendo empregada em diversos setores indústrias e também 

de serviços. Como a busca pela eficiência e pela modernização é uma preocupação 

atual  para os administradores públicos, seja de qualquer esfera ou poder,  novos 

métodos,  novas  abordagens  fazem-se  necessárias,  pelo  desenvolvimento  da 

administração  e  da  sociedade  como um todo.  O  desejo  de  um melhor  controle 

organizacional e da possibilidade de uma nova visão para o tratamento dos custos e 

das  atividades  desenvolvidas  pela  área  pública  é  o  que  justifica  este  trabalho, 

através do estudo de caso de aplicabilidade na Secretaria de Esportes e Recreação 

de Ourinhos – Semespor.

Palavras-chave:  Gestão  Pública,  Gestão  de  Custos,  Método  de  Custeio  por 
Atividades.
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SALGUEIRO,  Felipe  Augusto  Roes.   Control  of  costs for  applicable  the ABC 
method the public administration: study of case in the Secretariat of Sports 
and Recreation of Ourinhos - SP.  63 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de 

Pós-Graduação em Gestão Financeira, Contábil e Auditoria – Faculdade Estácio de 

Sá de Ourinhos – SP, 2010.

ABSTRACT

The present work has the intention to modernize the form of public administration, 

through the use of techniques manages derived from the accounting of costs. The 

ABC methodology, defrays established in activities, is a tool that allows to brighten 

up the distortions caused for the random in also divides it of the indirect costs of  

production, being used in diverse sectors industries and of services. As the search 

for  the  efficiency  and  the  modernization  it  is  a  current  concern  for  the  public 

administrators, either of any sphere or power, new methods, new boardings become 

necessary, for the development of the administration and the society as a whole. The 

desire of one better organizacional control and the possibility of a new vision for the 

treatment of  the costs  and the activities  developed for  the public  area is  what  it 

justifies  this  work,  through the  study of  case of  applicability  in  the Secretariat  of 

Sports and Recreation of Ourinhos - Semespor.

Key-words: Public administration, Management of Costs, Activity-Based Costing
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1 INTRODUÇÃO

A administração, sendo uma ciência humana, tende a modificar-se 

na mesma velocidade que o pensamento e a sociedade, moldando-se e mudando a 

cada  nova  descoberta  ou  invenção  humana,  visando  sempre  uma  ação  que 

proporcione  um  desenvolvimento  para  os  envolvidos  com  tal  processo.  Na 

administração  pública  não  é  diferente,  sendo  mais  intensos  os  impactos  destas 

mudanças, já que afetam toda a sociedade em geral, de forma mais específica ou 

abrangente, dependendo da ação executada pelo poder público.

Neste  contexto,  analisamos a  possibilidade de um gerenciamento 

moderno para a SEMESPOR, a Secretaria de Esportes e Recreação do Município 

de Ourinhos, no Estado de São Paulo. A aplicação de novos métodos gerenciais 

proporcionaria uma nova visão sobre as atividades e a missão da instituição, uma 

nova abordagem, que proporcionaria diferentes possibilidades de tomada de ação 

pelo  poder  público,  sempre  visando  a  satisfação  de  seus  administrados,  com a 

melhor eficiência possível.

Analisamos a Secretaria, através de um estudo de caso, verificando 

suas atribuições e relações com outros departamentos do executivo municipal, e 

qual o papel por ela a ser desempenhado dentro das politicas públicas traçadas pelo  

governo, com as atribuições específicas para o esporte e recreação. Sendo uma 

secretaria que executa basicamente serviços para a população, o método ABC, que 

atribui os custos indiretos de uma maneira mais racional aos produtos ou serviços, é 

uma ferramenta que pode trazer benefícios para a gestão pública.

Aludindo  sobre  Gestão,  conceituamos  em  sua  essência  e  sua 

especificidade como Gestão Pública. Visualizamos o que é e para que serve. Como 

trataremos de custos, necessitamos entender como são tratados atualmente na área 

pública, através de sua contabilidade pública, com todos os dispositivos legais e 

estruturais.

Propondo  uma nova  abordagem à Gestão  Pública,  a  explanação 

sobre Contabilidade Gerencial faz-se necessária, fundamentando o porque de sua 

importância. Com seus diversos métodos, utilizamo-nos do ABC, o custeio baseado 

em atividades, para ser aplicado dentro de órgãos públicos. Assim, correlacionamos 

o método com a estrutura atual da gestão pública, procurando pontos comuns ou 



10

divergentes.

Pesquisados  os  aspectos  diretos,  através  do  Legislativo  e 

Executivos Municipais, e indiretos, através de levantamento bibliográfico, o estudo 

de Gestão da Semespor é realizado,  sintetizando o proposto com o constatado. 

Mesmo  sendo  uma  pequena  secretaria,  muitas  são  as  atividades  e  os  projetos 

desenvolvidos, justificando assim uma analise e importancia de uma maior qualidade 

na gestão publica.

Tendo  os  desafios  diários  à  frente,  e  os  dispositivos  legais  e 

organizacionais à disposição, é dever do administrador, no caso o público, de agir  

com ética e eficiência no alcance da excelência dos serviços públicos, melhorando a 

qualidade de vida da população. Estas ações são executadas de forma gradual e 

contínua,  mas precisam ser  colocadas  em prática,  para  uma melhor  gestão em 

nosso País.

Com o advento da administração pública gerencial, cada vez mais 

as ações do poder público assemelham-se às da iniciativa privada. Sendo assim, a 

modernização  das  ações  públicas  dependem  de  novas  ferramentas,  e  o  ABC 

mostra-se como uma das possibilidades de uso, na busca de melhores informações 

gerenciais  e  de  alcance  de  melhores  resultados  econômicos  e  sociais,  que 

beneficiem a população como um todo.
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2. OBJETIVOS

2.1 GERAL

Este  trabalho  dedica-se  ao  estudo  do  custo  aplicável  ao  setor 

público utilizando-se da metologia ABC.

2.2  ESPECÍFICOS

• Conceituar Gestão Pública;

• Descrever conceitos de custos;

• Apresentar o modelo de custos pelo método ABC;

• Analisar  a  aplicação  do  ABC na  Gestão  dos  Recursos  da 

Secretaria Municipal de Esportes de Ourinhos.
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3. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa, sendo que Rampazzo (2005,  p.  49) a 

conceitua

como  um  procedimento  reflexivo,  sistemático,  controlado  e  critico  que 
permitem descobrir novos fatos ou dados, soluções ou leis, em qualquer 
área do conhecimento. Dessa forma, a pesquisa é uma atividade voltada 
para  a  solução  de  problemas  por  meios  dos  processos  do  método 
cientifico.

O  autor  ainda  indica  os  elementos  que caracterizam a  pesquisa, 

sendo  o  levantamento  de  algum  problema,  as  soluções  possíveis  e  os  meios 

utilizados para chegar a esta solução. Para isto, faz-se necessário o levantamento 

de dados de várias fontes, através de documentação direta ou indireta (RAMPAZZO 

2005  p.  51).  O  uso  de  documentação  direta  se  dará  in  loco,  na  análise  dos 

procedimentos da Secretaria de Esportes e Recreação de Ourinhos.

O  uso  de  documentação  indireta  se  dará  pelo  uso  de  fontes 

primárias e com levantamento bibliográfico sobre custos, finanças, administração, 

orçamentos, métodos de custeio, políticas publicas, esportes e função social destas 

políticas através de livros, periódicos, teses, artigos e dissertações, alem de leis e 

projetos específicos da área.

A pesquisa será descritiva, na qual o pesquisador “observa, registra, 

analisa  e  correlaciona fatos  ou fenômenos (variáveis),  sem manipulá-los,  estuda 

fatos do mundo físico e, especialmente, do mundo humano” (RAMPAZZO, 2005, 

p.53),  mas como mero observador,  analisador.  Tenta descobrir  a freqüência que 

ocorre um fenômeno e suas interligações com outros ou com distintas situações, 

com características e peculiaridades. Estas situações podem ocorrer em diversos 

aspectos da vida humana, isolada ou em comunidades.

É um tipo  de pesquisa  (descritiva)  que ocorre  principalmente  me 

meios sociais, humanos, abordando temas que merecem ser estudados e que não 

constam em livros  ou  publicações,  segundo  Rampazzo.  Dentre  as  vertentes  de 

pesquisa,  a  utilizada  será  o  estudo  de  caso,  que  é  “a  pesquisa  sobre  um 

determinado  individuo,  família,  grupo  ou  comunidade  para  examinar  aspectos 
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variados de sua vida (RAMPAZZO, 2005, p. 55).

A pesquisa descritiva “[...] trabalha sobre dados ou fatos colhidos da 

própria  realidade”  (RAMPAZZO  2005,  p  55)  utilizando-se  de  processos  como 

entrevistas, questionários, formulários, dentre outros, em suas observações.

Visamos elaborar uma boa pesquisa, que é aquela que “gera dados 

confiáveis, sendo derivadas de práticas conduzidas profissionalmente e que podem 

ser  usadas  com  segurança  na  tomada  de  decisão  gerencial”  (COOPER  e 

SCHINDLER 2001 p.33). Os autores defendem que deve ser seguido um método 

cientifico, pautado em algumas características, que se seguem:

1. Propósito claramente definido: Objetivo, de modo a inspirar confiança e 

veracidade em seus leitores, com linguagem clara e direta.

2. Processo  de  pesquisa  detalhado:  De  forma  que  outro  pesquisador 

possa  refazer  a  pesquisa.  A  omissão  é  valida  quando  são  dados 

secretos, do contrário, pode levar a questionamentos.

3. Planejamento  de  pesquisa  completo:  Em  todos  os  sentidos  de 

levantamentos  de  dados,  para  gerar  resultados  os  mais  objetivos 

possíveis.

4. Altos padrões éticos aplicados: Para que não haja danos físicos ou 

mentais  aos  envolvidos  com  a  pesquisa.  O  bem  estar  moral  dos 

participantes e organizações deve ser preservado.

5. Limitações  reveladas  francamente:  Ao  revelar  suas  limitações,  o 

pesquisador  mostra-se  competente,  por  tê-las  identificado  e 

mensurado seus impactos em seu resultado.

6. Análise adequada às necessidades do tomador de decisão: Pesquisa 

coerente  com  o  que  se  quer  mensurar,  de  modo  que  auxilie  o 

pesquisador  a tomar  a melhor  decisão em relação a um panorama 

muito próximo ao real.

7. Resultados  apresentados  de  forma  não-ambígua:  A  forma  de 

apresentação revela as características de competência e integridade 

do pesquisador. Deve ser ampla, de fácil entendimento.

8. Conclusões justificadas: Basear-se apenas em dados que possam ser 

efetivamente comprovados.
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9. Experiência  refletida  do  pesquisador:  Uma  maior  confiança  na 

pesquisa  é  garantida  se  o  pesquisador  for  experiente,  tiver  boa 

reputação e for uma pessoa integra.

(COOPER e SCHINDLER, 2001, p. 35, com adaptações).

Os métodos de pesquisa auxiliam os administradores em momentos 

de tomada de decisões, que precisam ser cada vez melhores e decididas em um 

pequeno espaço de tempo. Os administradores devem sair  do meio acadêmicos 

aptos a conduzir uma investigação relacionada a um problema de administração, a 

dificuldade  ou  a  oportunidade  que  exige  uma  decisão  gerencial  (COOPER  e 

SCHINDLER, 2006, P.26)

COOPER e SCHINDLER enunciam sobre três fatores que estimulam 

a pesquisa cientifica no auxilio da tomada de decisões gerenciais: 1) Necessidade 

crescente  que  os  administradores  têm  de  mais  e  melhores  informações;  2)  A 

disponibilidade  técnica  e  ferramentas  mais  avançadas  para  atender  a  essa 

necessidade e; 3) A sobrecarga de informações resultantes, caso não se empregue 

disciplina no processo.

Ainda de acordo com os autores,  as  mudanças nos métodos de 

gerenciamento  e  participação  social  em  diversos  aspectos,  como  econômico, 

político,  tecnológico,  o  que  levaram  a  novas  posturas  organizacionais,  e  novas 

tendências  de  mercados,  novos  consumidores  e  concorrentes,  com monopólios, 

fusões e desdobramentos ocorrendo e afetando o mercado em diferentes escalas. 

Neste contexto, os administradores também necessitaram de novos conhecimentos. 

Os administradores de empresas precisam cada vez mias de informações rápidas e 

confiáveis para a efetividade de suas decisões. E no plano da administração publica 

não é diferente. Especificamente, “o governo continua a mostrar preocupação com 

todos os aspectos da sociedade, tornando-se cada vez mais agressivo na proteção 

destes  vários  públicos”,  e  com cada  vez  maior  controle  por  parte  dos  cidadãos 

(COOPER e SCHINDLER 2001 p. 27).

Após este levantamento,  o trabalho será realizado através de um 

estudo de caso na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação de Ourinhos. As 

atividades desenvolvidas, com sua respectiva abrangência e financiamentos serão 
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levantados,  e  confrontados  com  novos  métodos  de  aferição  de  resultados.  O 

exercício  a ser  analisado é o corrente,  com as demonstrações publicadas até o 

momento.
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4 JUSTIFICATIVA 

A realização de um processo de pesquisa justifica-se, nas palavras 

de  COOPER  e  SCHINDLER  (2001  p.  68),  pela  existência  de  uma  questão 

administrativa. Esta advém de um problema, uma situação, que gera esta questão. E 

“é  fundamental  que  o  pesquisador  tenha  total  compreensão  da  questão 

administrativa para o sucesso da pesquisa”.

O processo inicia-se em um escopo mais amplo, com um problema 

de  administração.  Geralmente  faz  parte  de  um  problema  real.  São  facilmente 

identificados se há um processo de controle interno, mas devem ser analisados em 

questão  de  relevância,  para  que  insumos  não  sejam  alocados  em  tarefas  de 

soluções de questões que não interferem de modo significativo nas atividades da 

empresa ou organização (COOPER e SCHINDLER 2001 p.69). 

Um problema de administração não precisa ser necessariamente um 

sintoma  sentido  em partes  de  processos  e/ou  atividades.  Um  estímulo  ou  uma 

oportunidade  também  pode  ser  encarado  desta  forma.  Depois  de  elucidado,  o 

“administrador  deve  passar  do  problema  de  administração  para  a  questão  de 

administração  a  fim  de  prosseguir  com  o  processo  de  pesquisa”  (COOPER  e 

SCHINDLER 2001 p.70). Isto é feito em forma de perguntas, como no trabalho a ser 

desenvolvido:

Há formas de aumentar a rentabilidade dos serviços prestados pela 

Secretaria Municipal de Esportes e Recreação de Ourinhos?

Há como maximizar seus resultados, atendendo uma maior parcela 

da população do município?

A qualidade dos serviços prestados pode aumentar, mesmo com o 

recurso financeiro atual?

Com  o  uso  de  ferramentas  administrativas  modernas,  queremos 

chegar a estas conclusões, tomando-se a melhor decisão, se os métodos utilizados 
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permitirem estas possibilidades. Justamente pelo fato de COOPER e SCHINDLER 

(2001 p. 70) categorizarem questões de administração como sendo de escolha de 

objetivos, geração e avaliação de soluções e solução de problemas ou controle da 

situação.

O desenvolvimento da NGP (Nova Gestão Pública) é um tema que 

vem  sendo  debatido  atualmente.  As  verbas  destinadas  a  determinados 

departamentos públicos são empregadas de forma que não é possível determinar se 

foram gastas da melhor forma possível. Com o advento de leis específicas e com 

aplicação  de  modernas  técnicas  administrativas  na  área  pública,  é  de  tangível  

necessidade  que  novas  metodologias  gerenciais  sejam  aplicadas  no  controle 

orçamentário dos entes públicos, aumentando a eficiência e melhorando o padrão 

de serviços prestados à comunidade.
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1 GESTÃO PÚBLICA

5.1.1  Gestão

Entende-se por Gestão o ato de gerir, de efetuar ações que visam o 

alcance de objetivos  com os meios  e  aparatos  disponíveis.  Para  VIEIRA (2009) 

gestão pode ser entendida: 

como o planejamento do que precisa ser realizado, através de objetivos e 
metas a serem alcançados e determinando e implementando as ações que 
serão  desenvolvidas  para  tal  fim,  através  da  utilização  dos  recursos 
disponíveis e a avaliação dos resultados alcançados e a partir deles adotar 
medidas, corretivas ou de padronização, que possibilitem que os objetivos 
e metas sejam atendidos (VIEIRA 2009 p. 22).

Vieira  (2009  p.  36)  correlaciona  os  preceitos  básicos  da 

administração juntamente com fundamentos do ciclo PDCA, que em uma de suas 

etapas (Plan, Do, Check e Action) é a de justamente analisar se as ações estão 

levando  ao  objetivo  a  ser  alcançado.  Esta  mensuração  é  feita  pela  análise  da 

alocação dos recursos humanos e materiais em determinadas tarefas ou projetos, 

para a viabilização de resultados e necessidades da organização.

Estes objetivos e seus resultados são mais bem alcançados com um 

planejamento  de  ações,  sempre  visando  o  aprimoramento  das  técnicas  para  o 

aproveitamento  máximo  em  qualidade,  percebido  pelos  colaboradores  e 

principalmente  pelos  clientes  da  organização.  A  eficiência  na  execução  das 

atividades traz benefícios mútuos,  sendo a rentabilidade para a organização e a 

satisfação para o cliente.

5.1.2 Gestão Pública

Xavier (200? p.5) nos conceitua Gestão Pública como sendo todo o 

aparelhamento do Ente Público, no caso do estudo, o Municipal, antecipadamente 

ordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação e as necessidades 
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coletivas de seus munícipes. É algo muito próximo do que conceitua Meirelles (apud 

SLOMSKI 2003 p. 327) sobre Administração Pública, que seria todo aparelhamento 

do Estado preordenado à realização de seus serviços,  visando à satisfação das 

necessidades coletivas.

A Administração Pública visa atender o bem comum. Duez (apud 

OLIVEIRA, ANDRADE, 2003 p. 04) define Administração Pública como a atividade 

funcional  concreta  do  Estado  que  satisfaz  as  necessidades  coletivas  em  forma 

direta, contínua e permanente e com sujeição ao ordenamento jurídico vigente.

Neste  sentido,  “Gerir”  o  aparato  público  de  forma  a  prestar  um 

serviço público, é prestá-lo de forma eficiente, alcançando resultados que promovam 

um  desenvolvimento  social  aos  administrados,  os  cidadãos  do  ente  público  em 

questão. Sobre serviço público, “entende-se como sendo o conjunto de atividades e 

bens  que  são  exercidos  ou  colocados  à  disposição  da  coletividade,  visando 

abranger  e  proporcionar  o  maior  grau  possível  de  bem-estar  social  ou  da 

“prosperidade pública” (XAVIER 200? P. 05).

Na gestão pública, os atos devem obrigatoriamente ser conduzidos 

de forma que haja prosseguimento de sua finalidade pública, algo além da oferta  

contínua de serviços públicos, proporcionando um desenvolvimento sustentável do 

espaço geográfico administrado, implicitamente regido pelo principio da eficiência, 

consagrado no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

A forma de condução dos atos fica claro na explanação de Arendt 

(apud VIEIRA, 2009, p. 29) que:

faz uma clara  dicotomia  entre  o  que  ela  classifica  de  duas  esferas  de 
atuação na vida humana: a pública e a privada. Enquanto na vida privada o 
homem busca proteção e refúgio frente ao mundo, na esfera pública é que 
se situaria a possibilidade da plena realização da condição humana, pois é 
no espaço público, através do discurso, que os homens podem agir, em 
meio à pluralidade dos outros homens, para modificar o mundo. O exercício 
da  cidadania  se  dá  dentro  desse  contexto.  Ser  cidadão é  ser  um ator 
político na esfera pública.

A  grande  distinção  existente  entre  Gestão  Pública  e  Gestão 

Particular (privada), também é citada por Meirelles (2000) que consiste na seguinte: 

“Na  Administração  Pública  não  há  liberdade  pessoal,  pois  na  administração 
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particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe e na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza”.

Outro aspecto  a ser  ressaltado seria  o do Princípio  da Entidade, 

retratado na Resolução n° 750 do Conselho Federal de Contabilidade, que se baseia 

em  que  o  “patrimônio  público  do  ente  não  se  confunde  com  o  dos  seus 

administradores”,  distinguindo  melhor  o  que  seria  do  público  e  do  que  é  de 

particular. 

Esta teoria desenvolveu-se junto com a Administração Pública, que 

passou  por  três  etapas:  A  patrimonialista,  a  burocrática  e  a  gerencial.  Embora 

evoluída,  as  duas  anteriores  não  foram  totalmente  abandonadas  pelo  último  e 

recente método de gestão.

5.1.2.1 Patrimonialista

Caracteriza-se pela não distinção do que seria do soberano com o 

que é  do povo.  A  res  principis não se  diferencia  da  res  publica.  Neste  sistema 

altamente centralizado, a ineficiência e a corrupção predominam. Chiavenato (2006 

p. 119) diz que a administração pública patrimonialista se torna inaceitável a partir  

do momento da consolidação de uma sociedade civil e capitalista mais dominante.

Bresser  Pereira  (apud  SLOMSKI  2003  p.  358)  confirma  esta 

caracterização, que o “governo nas sociedades pré-capitalistas e pré-democráticas 

era definido pela privatização do Estado, ou a confusão dos patrimônios públicos e 

privados.”  O  Estado  é  uma  extensão  do  poder  do  soberano,  sendo  os  cargos 

públicos considerados prebendas. Para Chiavenato (2006 p. 120), os servidores têm 

status de nobreza real.

5.1.2.3 Burocrática

Surge justamente para combater a corrupção e o nepotismo, ao final 

do  século  XIX.  “Constituem  princípios  orientadores  do  seu  desenvolvimento  a 

profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o 

formalismo,  em  síntese,  o  poder  racional  legal”  (CHIAVENATO,  2006).  São 
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elaborados  processos,  em compras,  admissão  de  pessoal,  visando  aumento  de 

controle, evitando-se possíveis desvios no emprego e funções do aparelho público.

A  administração  pública  burocrática  era  muito  superior  à 

administração patrimonialista. Porém, quando o Estado mudou seu perfil,

o pressuposto de eficiência em que se baseava não se mostrou real. No 
momento  em  que  o  pequeno  Estado  liberal  do  século  XIX  cedeu 
definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do século XX, 
verificou-se que ela não garante, nem rapidez, nem boa qualidade, nem 
custo  baixo  para  os  serviços  prestados  ao  publico.  Na  verdade,  a 
administração  burocrática  é  lenta,  cara,  auto-referida,  pouco  ou  nada 
orientada  para  o  atendimento  das  demandas  dos  cidadãos  (BRESSER 
PEREIRA, 2007 p. 241).

O  grande  defeito  da  administração  pública  burocrática  era 

justamente o grande controle de si própria. Tanto que a missão, a necessidade real 

de existência do estado, que é a de servir o cidadão, fica em segundo plano. Como 

na época o estado era minimalista,  apenas com funções de justiça e segurança 

nacional, mantendo a ordem e os direitos básicos, esta ineficiência não foi motivo de 

importância para mudanças (CHIAVENATO, 2006).  

5.1.2.4 Gerencial

Relativamente  nova,  surge  na  segunda  metade  do  século  XX, 

adequando as  ações do estado às  suas novas  atribuições sociais  e  políticas,  e 

acompanhando o desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade global. 

Estes últimos deixaram mais evidentes os defeitos e morosidade da administração 

burocrática. A eficiência,  contemplada também na Constituição de 1988, torna-se 

imprescindível.

A  reforma  do  aparelho  do  Estado  passa  a  ser  orientada 
predominantemente pelos valores de eficiência e qualidade na prestação 
de serviços publico e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas 
organizações (CHIAVENATO 2006, p. 121).

A administração pública gerencial não constitui um rompimento com 

a burocrática, mas trata-se de uma modernização desta, tornando-a mais dinâmica,  

flexível,  orientada  pelos  resultados  e  com  foco  no  cliente,  no  caso,  o  cidadão 

contribuinte.  Tanto que continua com seus processos para provimento de cargos 

para manter a profissionalização da gestão.
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No gerenciamento, a estratégia foca os objetivos, a autonomia do 

administrador e os resultados alcançados.  A estrutura torna-se descentralizada e 

com  menos  níveis  hierárquicos.  A  participação  da  sociedade  e  de  empresas 

particulares consubstancia a obtenção de melhores resultados.

De acordo com Osborne & Gaebler (apud SLOMSKI 2003 p. 359) as 

entidades públicas passam a ser orientadas por missões, e assim, “deixam seus 

funcionários livres para perseguir a missão proposta segundo o método mais efetivo 

que possam encontrar”

A  administração  pública  gerencial  utiliza  fundamentos  teóricos 

aplicados às empresas particulares, mas não se confundindo com elas, por suas 

especificidades. Enquanto as empresas privadas são controladas por particulares e 

tem como objetivo  a maximização do lucro dos proprietários ou sócio-acionistas, 

através de satisfação mercadológica de necessidades dos clientes, a administração 

publica é regida por governantes escolhidos pelo povo e que trabalham para este, 

visando  à  satisfação  de  suas  necessidades  e  o  bem  comum  da  coletividade 

(CHIAVENATO 2006 p. 121).

A proximidade com as premissas burocráticas são grandes, mas em 

relação  aos  objetivos  do  Estado,  a  visão  é  diferente,  no  sentido  de  que  na 

administração  burocrática  as  ações  implementadas  visavam  atingir  algo  que  o 

Estado considerava o certo, o melhor.  Firma-se, assim, o poderio do Estado. Na 

administração gerencial as políticas públicas e o atendimento eficiente à população 

são as principais norteadoras das ações.

Na concepção de Chiavenato (2006 p. 122) o cidadão é visto como 

contribuinte  e  aquele  a  quem se deve  prestar  contas  e  oferecer  os  serviços  de 

acordo com sua contrapartida, satisfazendo suas necessidades. A mensuração de 

resultados na administração gerencial é medida a partir da qualidade dos serviços, e 

não nos controles e processos utilizados.

A administração gerencial começou a ser implementada nos Estados 

Unidos e Inglaterra, principalmente a partir da década de 80 no chamado new public  

management,  quando a administração pública começou a incorporar as teorias e 

técnicas  aplicadas  à  administração  de  empresas  (PAULA,  2007  p.22).  Para 
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Perdicaris (2009, p.17) a Nova Gestão Pública é o termo usado por estudiosos para 

definir as mudanças ocasionadas no modo de gestão para enfrentar os paradigmas 

burocráticos. Este novo método é a administração pública gerencial.

Na área empresarial, os objetivos eram a maximização do lucro ao 

proprietário.  Para o Estado, representou um aumento do  accountabillity,  que é o 

controle social, aumento da transparência dos atos e gastos públicos e aumento da 

efetividade  dos  serviços,  visto  o  aumento  das  demandas  sociais  e  a  restrição 

orçamentária face a estas necessidades (PERDICARIS 2009, p.17). Por surgir em 

um momento que a sociedade participa mais ativamente das decisões políticas, a 

nova administração pública enfatiza em seu discurso a democracia e a participação, 

com uma visão mais sociopolítica para as tomadas de decisão (PAULA 2007 P.22).

Em  um  primeiro  momento,  a  eficiência  é  o  foco  da  Nova 

Administração Pública. Mostrou-se insuficiente para o real desempenho social  do 

governo, absorvendo tendências de maio participação da população, transparência e 

accountability,  que  proporcionam  maior  equidade  nos  resultados  e  uma  maior 

qualidade para os administrados (ABRUCIO apud PERDICARIS 2009 p.18).

Para Vieira (2009 P.33),

a  Administração  Pública  Gerencial  recomenda  controle  dos  resultados, 
eficiência,  formatos  organizacionais  flexíveis  e  horizontais  e  processo 
decisório descentralizado, buscando tornar a organização pública pró-ativa, 
inovadora,  indutora  do  controle  social  e  voltada  para  o  atendimento  ao 
cidadão.  Essa  pró-atividade  das  organizações  e  de  seus  gestores  é 
considerada condição fundamental para a criação empreendedora de valor 
na gestão pública.

No Brasil, as primeiras tendências de modernização da burocracia 

começaram  com  Juscelino  Kubistchek.  Parte  da  evolução  se  deve  também  ao 

Decreto Lei 200/67, que determinou órgãos e funções da administração publica e de 

acordo  com  Vieira  (2009  p.  34)  “reorganizou  a  administração  federal,  inclusive 

criando  sistemas  de  pessoal,  orçamento,  estatística,  administração  financeira, 

contabilidade, entre outros”.

Em 2005, o decreto nº 5378, de 23 de fevereiro, institui o Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, com a finalidade 

de modernizar a administração pública brasileira, deixando-o mais competitiva em 



24

relação ao mercado  e  mais  eficiente  em relação  aos  seus  contribuintes.  Visa  à 

transparência das ações públicas, com efetividade e participação social.

Para Vieira (2009 p. 36) “este modelo de gestão pública é embasado 

em padrões internacionais de excelência, sem deixar de considerar os fundamentos 

e  os  princípios  previstos  na  constituição,  que  definem  a  natureza  pública  das 

organizações que compõem o aparelho do estado”.

Desta forma, e tendo os gestores públicos o dever/poder de agir e 

implementar  tais  mudanças  ou  aplicações  metodológicas  para  o  alcance  dos 

objetivos traçados, analisaremos se o método ABC enquadra-se neste pressuposto 

com  sua  possível  aplicação  à  gestão  pública.  Antes,  faz-se  necessário  a 

descriminação da atual contabilidade pública.

5.2 CONTABILIDADE PÚBLICA

5.2.1 Contabilidade

Existem várias definições de Contabilidade. Beta Concursos nos traz 

suas principais:

“A Contabilidade é uma ciência que permite, através de 
suas  técnicas,  manter  um  controle  permanente  do 
patrimônio da empresa”.

Prof. Osni Moura 
Ribeiro

“Podemos  definir  Contabilidade  como  o  sistema  de 
informação que controla o patrimônio de uma entidade”.

Prof. Clóvis Luís  
Padoveze

“A  ciência  que  estuda  o  patrimônio  de  uma  entidade, 
registrando  as  variações  por  ele  sofridas,  apurando 
resultados  e  prestando  informações  aos  usuários  da 
informação contábil”.

Equipe dos 
Professores da 
FEA/USP

“É a ciência que se destina a registrar, estudar, controlar 
e interpretar os fenômenos ocorridos no patrimônio das 
Entidades,  com  o  objetivo  de  fornecer  informações  e 
orientação  sobre  o  estado  desse  patrimônio  e  suas 
variações”.

Prof. Hilário Franco

Fonte: Beta Concursos, 2009, p.01 (com adaptações)
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5.2.2 Contabilidade Pública

A Contabilidade Pública é aquela aplicada às pessoas jurídicas de 

Direito Público – União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias – 

entidades  vinculadas,  fundações  e  empresas  públicas,  quando  estas  utilizam 

recursos do orçamento público (PISCITELLI et all, p. 31).

Conceituando Contabilidade Pública, é aquela que aplica

normas de escrituração contábil, registra a previsão das receitas, a fixação 
das  despesas  e  as  alterações  introduzidas  no  orçamento.  Controla  as 
operações de créditos, exerce fiscalização interna, acompanhando passo a 
passo  a  execução  orçamentária,  a  fim  de  que  ela  se  processe  em 
conformidade  com  as  normas  gerais  do  Direito  Financeiro.  Compara  a 
previsão e a execução orçamentária mostrando as diferenças.  Mostra a 
situação  financeira  do  Tesouro.  Aponta,  em  seus  relatórios  finais,  o 
resultado  da  execução  orçamentária  e  seus  reflexos  econômicos 
financeiros.  Revela  as  variações  patrimoniais  resultantes  ou  não  da 
execução orçamentária. Evidencia as obrigações, os direitos e os bens da 
entidade.  Os  relatórios  contábeis  são  analisados  por  contabilistas, 
economistas e administradores, reunidos com o propósito de estabelecer 
as  relações  entre  os  resultados  obtidos  e  os  esperados.  Tais  estudos 
determinarão  as  retificações  ou  a  reformulação  da  política  econômico-
financeira no novo período administrativo (ANGÉLICO, 1985, p.155).

Definindo resumidamente, nas palavras de Angélico (1985 p.156), a 

Contabilidade  Pública,  “é  a  disciplina  que  aplica,  na  administração  pública,  as 

técnicas de registros e apurações contábeis em harmonia com as normas gerais do 

Direito  Financeiro”.  É  utilizada  nos  três  níveis  de  governo,  Federal,  Estadual  e 

Municipal e suas correspondentes autarquias.

Sobre o objeto de estudo da contabilidade pública, Araújo e Arruda 

(apud XAVIER 2007 p. 24) afirmam que é a gestão do patrimônio das entidades 

públicas quanto aos aspectos contábil,  orçamentário,  patrimonial,  financeiro  e de 

resultado; constituindo um importante instrumento de gerenciamento e controle das 

finanças públicas, estando em sua grande maioria, determinadas na lei 4320/1964.

Há diversos dispositivos e legislações que regem a Contabilidade 

Pública. Dentre as principais estão a Constituição Federal, a Estadual, Lei Orgânica 

dos Municípios, a Lei Federal 4320/64, a Lei Complementar 101/2000, e diversas 

outras leis e portarias, que disciplinam partes especificas da escrituração contábil 

pública.
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5.2.3 Legislação Pública

5.2.3.1 Constituição Federal

Partindo-se da Constituição Federal, que é a instituição máxima e 

primordial das leis no País, sobre o gerencialismo e o controle, dispõe:

Art. 74 – Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
- Inciso I – Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,  
a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
-  Inciso  II  -  comprovar  a  legalidade  e  avaliar  os  resultados,  quanto  à 
eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado.

Art. 75: O controle da execução orçamentária compreenderá:
- Inciso I – a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita 
ou a  realização  da  despesa,  o  nascimento  ou a  extinção  de direitos  e 
obrigações.

Foca-se  que  os  atos  devem  estar  correlacionados  com  um 

dispositivo legal, sendo que Moura (apud XAVIER 2007 p. 29)

observa que eles determinam à União, aos Estados e aos Municípios que 
as  fiscalizações  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e 
patrimonial dos entes públicos e das entidades da administração direta e 
indireta,  e  os  princípios  da  legalidade,  legitimidade,  economicidade, 
aplicação das  subvenções e renúncia  de receitas  sejam exercidos  pelo 
controle  externo,  respectivamente:  Congresso  Nacional,  Assembléias 
Legislativas e as Câmaras Municipais.

O controle interno visa averiguar se as metas estabelecidas no PPA 

estão  sendo  alcançadas,  através  das  execuções  das  LDO  e  da  LOA,  em 

conformidade  com  o  regimento  da  Portaria  numero  42/1999  do  Ministério  de 

Orçamento e Gestão, atuando com eficácia e eficiência sob os gastos das entidades 

públicas (XAVIER 2007 p. 29).

Vale  citar  que,  desta  forma,  os  gestores  públicos  agem  em 

consonância  com  o  artigo  37  da  Constituição  Federal,  determinando  que  “a 

Administração  Pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos 

Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”.
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5.2.3.2 Lei 4320/1964

A  lei  4320/1964,  principal  referência  orçamentária  do  país,  por 

“estatuir  normas  gerais  de  Direito  Financeiro  para  elaboração  e  controle  dos 

orçamentos e balanços da União, Estados e Municípios e do Distrito Federal”, tem 

em seu texto determinações para o gerencialismo das contas públicas:

Art.  85  -  Os  serviços  de  Contabilidade  serão  organizados  de  forma  a 
permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da 
composição  patrimonial,  a  determinação  dos  custos  dos  serviços 
industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação 
dos resultados econômicos e financeiros.
Art. 99 - Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como 
empresa  pública  ou  autárquica,  manterão  Contabilidade  especial  para 
determinação  dos  custos,  ingressos  e  resultados,  sem  prejuízo  da 
escrituração patrimonial e financeira comum.

5.2.3.3 Lei de Responsabilidade Fiscal

Com o advento da LRF, os preceitos elencados da lei  4320/1964 

ficam mais evidentes, pois o objetivo da referida lei é melhorar a administração da 

contas públicas no Brasil. O Executivo terá que trabalhar com metas orçamentárias, 

sendo estas supervisionadas pelo seu respectivo poder Legislativo.

A LRF é um código de conduta para os administradores públicos, 

dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e das três esferas de governo 

(federal, estadual e municipal).  “Estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal” (LC 101/2000) e surge em um “contexto de 

reforma do Estado que vem ocorrendo em vários países nas últimas décadas”. Visa 

“substituir a administração pública burocrática pela gerencial e desta forma aumentar 

a eficiência na prestação dos serviços pelo Estado” (ZORZAN et all 2007 p. ?).

A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  traz  mais  austeridade  no 

tratamento das contas públicas, pois “tem como objetivo estabelecer princípios de 

uma gestão fiscal responsável, fixando limites para o endividamento público e para a 

expansão de despesas continuadas” (ZORZAN et all 2007 p. ?), com “a  introdução 

de normas relativas ao controle de custos junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias” 

(AFONSO, 2000, p.2). 
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Os princípios e critérios para a prática dos preceitos da LRF devem 

estar  claros.  Para  isto,  uma  visão  aprimorada,  ou  diferenciada  dos  gastos,  é 

interessante.

A preocupação em ter uma contabilidade de custos deve vir em comunhão 
com o corte de gastos, caso contrário existe o risco de se estar cortando 
custos  nos  programas  essenciais  em  detrimento  de  programas  não 
essenciais à manutenção da qualidade dos serviços, o que não é o objetivo 
da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Assim,  a  estruturação  de  uma 
contabilidade  de  custos  adequada  que  mostre  o  correto  consumo  de 
recursos  em determinado  projeto,  deve  ser  prioritária,  pois  evita  cortes 
lineares de orçamento (AFONSO, 2000, p.02).

Conforme  seus  artigos  50  e  51,  a  LRF  busca  garantir  maior 

transparência  nos  registros  do  dinheiro  público.  Eles  “não  eliminam  as  normas 

básicas de Contabilidade Pública da Lei 4.320. Adicionam-lhe conteúdo. Por certo, 

essas novas formas não conflitarão, também, com a lei que substituirá a 4.320, ora 

em tramitação no Congresso Nacional” (SP 2007 p. 54). O artigo 50 traz

O Poder Público manterá contabilidade de custos, no intento de avaliar a 
eficiência dos programas governamentais (art. 50, § 3o).

Sobre os referidos, são corroborados por Cruz e Platt (apud XAVIER 

2007 p. 31), ao afirmarem que “a exigência de controle de custo e avaliação dos 

resultados, a partir do art. 50 da lei complementar 101, de 04 de maio de 2000, cria 

uma nova perspectiva para a aplicação da Contabilidade de custos”.

No tocante a transparência, e consequentemente na possibilidade e 

viabilidade de novos métodos de analise dos gastos públicos, a Lei Complementar 

n° 131, de 27 de maio de 2009, acrescenta disposições ao artigo 48 da LRF, citado 

também por Xavier (2007 p. 31), visando um maior controle por parte da sociedade, 

que conseguiria analisar melhor os dados que lhe são expostos, agindo como co-

autora das decisões de investimento públicos.

O primordial artigo 48 da LRF estabelece:

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 
os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos.
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Com os dispositivos da LC n° 131:

Art. 1o  O art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 48.  ................................................................................... 
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: 
I  – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante  os  processos  de  elaboração  e  discussão  dos  planos,  lei  de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos; 
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 
tempo  real,  de  informações  pormenorizadas  sobre  a  execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, 
que  atenda  a  padrão  mínimo  de  qualidade  estabelecido  pelo  Poder 
Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.” (NR) 

Fica clara a intenção do poder público em divulgar melhor e com 

mais  facilidade  seus  atos  e  dispêndios  para  a  sociedade  em  geral.  Esta 

modernização é bem vinda, e configura um maior estímulo a abordagens diferentes 

sobre os custos e seu controle.

Moura (apud XAVIER 2007 p.  31)  complementa afirmando que a 

precariedade das informações gerenciais da administração pública é histórica, de tal  

modo que não é  possível  saber  quanto  custa  um aluno  matriculado/ano ou  um 

específico  atendimento  hospitalar.  Estas  informações  seriam  cruciais  para  um 

planejamento das ações públicas e melhoria da qualidade dos serviços.

5.2.3.4 Legislação do Município de Ourinhos

Em relação à legislação do município em questão, Ourinhos, a Lei 

Orgânica traz em seu texto medidas que atendem aos dispostos Constitucionais e 

as de leis federais, visando o controle, interno e externo, das contas públicas. Em 

seu artigo 268, trata da LDO, dentro da Seção de Orçamentos:

Artigo  268.  A  lei  de diretrizes  orçamentárias  compreenderá  as  metas e 
prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para 
o  exercício  financeiro  subseqüente,  orientará  a  elaboração  da  lei 
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
[...]
c) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orçamentos;
d)  demais  condições  e  exigências  para  a  transferências  de  recursos  a 
entidade públicas e privadas;
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Ou  seja,  atende  ao  disposto  no  artigo  4°  da  LRF,  e  atende 

perfeitamente à finalidade da referida lei, pois

A LDO possui o papel de orientar a elaboração da LOA e deve compreender 
as  metas  e  prioridades  da  administração  pública  federal,  incluindo  as 
despesas de capital,  para o exercício financeiro subseqüente, bem como 
dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer a política de 
aplicação das agências oficiais de fomento. (GIUBERT, 2005).

De acordo com o artigo 279 da Lei Orgânica de Ourinhos, “os órgãos 

e  entidades  da  administração  municipal  adotarão  as  técnicas  de  planejamento, 

coordenação,  descentralização  e  controle”,  com  os  princípios  de  planejamento 

declarados no artigo 282, dentre os quais, “I - participação e garantia do acesso às 

informações  disponíveis;”  e  “II  -  eficiência  e  eficácia  na  utilização  dos  recursos 

financeiros, técnicos e humanos disponíveis;”

As normas relativas ao controle de custos estão elencadas na LDO, 

sendo que a Lei  Municipal  n°  5.325,  de  02 de junho de 2009,  dispõe sobre  as 

Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2010. Seu artigo 

10 diz respeito à estimativa da receita, considerando o impacto de alterações na 

legislação tributária, com destaque para, dentre outros aspectos, o que diz o inciso 

X: “Verificação dos custos de serviços públicos prestados”.

A possibilidade de uma nova abordagem sobre a administração de 

custos na administração municipal fica evidente no artigo 13, da Lei n° 5.325:

Art.  13.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  promover  as  alterações  e 
adequações de sua estrutura administrativa,  desde que sem aumento de 
despesa,  e  com  o  objetivo  de  modernizar  e  conferir  maior  eficiência  e 
eficácia ao poder público municipal. (Art. 13. Lei n° 5.325, grifo nosso).

Para a execução anual, temos a Lei Orçamentária Anual: 

A LOA,  por  sua vez,  é  formada por  três orçamentos,  compreendendo o 
orçamento fiscal  da União,  incluindo todos os poderes,  fundos,  órgãos e 
entidades de administração direta e indireta, o orçamento de investimento 
das empresas que a União detém maioria do capital social com direito a 
voto, e o orçamento da seguridade social. (GIUBERT, 2005).

A LOA viabiliza a concretização dos objetivos almejados no plano 

plurianual, transformando-os em realidade, em consonância com a lei de diretrizes 

orçamentárias. No Orçamento Anual estão programadas as ações para alcançar as 

situações planejadas. Ela é o instrumento utilizado para a consecução de ações 
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visando objetivos que foram planejados para o melhor atendimento e bem-estar da 

coletividade (KOHAMA, 1998, p.63).

Na administração municipal, todas as prefeituras, independente de 

seu porte, devem seguir as normas de Direito Financeiro elencadas na lei 4320/64,  

para  elaboração  de  seus  orçamentos  e  balanços  (ANGÉLICO,  1985,  p.161).  A 

estrutura  contábil  tradicional  ainda  hoje  adotada  pela  maioria  dos  Estados  e 

Municípios  compreende  basicamente  os  Sistemas  Orçamentário,  Financeiro  e 

Patrimonial (mais o de Compensação) (PISCITELLI et all. 1997 p. 33).

5.2.4 Sistema de Contas

5.2.4.1 Sistema Orçamentário

A  administração  orçamentária  inicia-se  após  a  publicação  da  lei 

anual de orçamento e editado o quadro de detalhamento da despesa no nível de 

programa,  subprograma,  projetos  e  atividades,  dentro  de  suas  categorias 

econômicas e respectivas funções (PISCITELLI et all 1997 p. 257).

O  Sistema  Orçamentário  registra,  à  vista  do  orçamento,  a  previsão 
orçamentária  e,  a  vista  de  leis,  decretos  ou  portarias,  as  alterações  da 
previsão,  registra  o  empenhamento  das  despesas  e  a  execução 
orçamentária,  controla  os  empenhos-estimativas.  No  final  do  exercício 
compara  a  previsão  com  realizado,  pondo  em  destaque  as  diferenças 
apuradas (ANGÉLICO, 1986, p. 225).

Angélico (1986, p. 225) considera que as contas orçamentárias e de 

compensação  tem  as  mesmas  características,  fazem  a  partida  e  contra-partida 

consigo mesmas sem variações patrimoniais.

5.2.4.2 Sistema Financeiro

Ao  conjunto  de  contas  financeiras,  dá-se  o  nome  de  Sistema 

Financeiro.  É  composto  pelas  contas  da tesouraria,  caixa,  bancos,  e  outras que 

relacionem os débitos e créditos financeiros, movimentação de fundos e recitas e 

despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Apenas registram a movimentação 

de numerário (ANGÉLICO 1985 p. 224).
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Este  sistema  existe  para  compatibilizar  os  desembolsos  com  a 

programação  existente  no  orçamento,  estabelecendo  normas  e  procedendo  a 

fiscalização  da  distribuição  destes  recursos.  Os  órgãos  setoriais  enviam  o 

cronograma  de  desembolso  aos  órgãos  centrais,  pára  que  este  elabore  a 

programação de dispêndios financeiros do exercício. Os valores são liberados por 

cotas,  sendo repassadas aos órgãos,  que utilizam os recursos financeiros  ate  o 

limite de sua disponibilidade (PISCITELLI et all. 1997 p. 266).

5.2.4.3 Sistema Patrimonial

É formado por contas que registram e demonstram a movimentação 

e a posição dos componentes patrimoniais (PISCITELLI et all. 1997, p. 273). Estas 

contas são as que “registram o ativo e os passivos permanentes, os bem móveis, 

imóveis, valores, dívida púbica e ativa, variações patrimoniais decorrentes ou não as 

execução orçamentária e o saldo patrimonial” (ANGÉLICO, 1985, p. 225).

5.2.4.4 Sistema de Compensação

As  movimentações  nestas  contas  não  produzem  variações 

patrimoniais,  entretanto,  variações  poderão  ocorrer,  eventualmente,  no  futuro. 

Representam bens contratuais do Estado perante terceiros e vice-versa, a título de 

comodato, empréstimos, garantias. Revela-se, então, a responsabilidade do poder 

público,  pela  garantia  que  oferece  aos  depósitos  em caixas  econômicas  ou  em 

outros depositários públicos (ANGÉLICO, 1985, p. 225).

A  defesa  do  uso  de  um  instrumento  gerencial  para  análise  dos 

custos de um órgão publico não exclui o uso tradicional do sistema de contas para a 

escrituração de balanços na contabilidade pública, mas suplementaria este, dando 

maior modernidade e efetividade, pelas tomadas de decisões que poderiam advir 

com novos dados sobre assuntos já conhecidos. Para isto, seria aplicada alguma 

ferramenta da contabilidade de custos.
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5.3 CONTABILIDADE DE CUSTOS

De acordo com Santos (2006), “sua função inicial era de fornecer 

elementos para avaliação de estoques e apuração do resultado, mas de algumas 

décadas  para  hoje,  passou  a  prestar  duas  funções  muito  importantes  na 

contabilidade gerencial” que seria o auxílio no controle e nas tomadas de decisões.

Por Contabilidade Gerencial,  Viceconti  (1998) nos conceitua como 

sendo “o  ramo da contabilidade que tem por  objetivo  fornecer  instrumentos  aos 

administradores  de  empresas  que  os  auxiliem  em  suas  funções  gerenciais”.  O 

mesmo autor ratifica o que nos diz Santos (2006) sobre as funções da Contabilidade 

de Custos (controle e tomada de decisões): 

No  que  diz  respeito  à  função  administrativa  de  controle,  a  função  da 
Contabilidade de Custos é fornecer informações para o estabelecimento de 
padrões, orçamentos ou previsões e, a seguir, acompanhar o efetivamente 
acontecido com os valores previstos. 

[...]

Com  relação  à  utilização  dos  dados  da  Contabilidade  de  custos  para 
tomada de decisões, estes podem ser muito úteis para o administrador para 
as conseqüências de medidas a serem tomadas em relação aos cenários 
apresentados  na  produção  ou  prestação  de  serviços  da  organização. 
(VICECONTI, 1998).

Para Martins (2003, p. 6):

A Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade Financeira, quando da 
necessidade de avaliar estoques na indústria, tarefa essa que era fácil na 
empresa  típica  da  era  do  mercantilismo.  Seus  princípios  derivam dessa 
finalidade  primeira  e,  por  isso,  nem  sempre  conseguem  atender 
completamente as suas outras duas mais recentes e provavelmente mais 
importantes tarefas: controle e decisão. Esses novos campos deram nova 
via a essa área que, por sua vez, apesar de já ter criado técnicas e métodos 
específicos  para  tal  missão,  não  conseguiu  ainda  explorar  todo  o  seu 
potencial;  não  conseguiu,  talvez,  sequer  mostrar  a  seus  profissionais  e 
usuários  que  possui  três  facetas  distintas  que  precisam ser  trabalhadas 
diferentemente, apesar de não serem incompatíveis entre si.

Viceconti (1998) correlaciona Contabilidade Geral com a de Custos e 

a  Gerencial,  facilitando  seus  entendimentos.  Sobre  a  Contabilidade  Geral,  ou 

Financeira, “surgiu com o desenvolvimento do comércio. Seu objetivo fundamental é 

o controle do patrimônio da empresa e de suas variações, que são resultantes da 

apuração do Resultado das atividades mercantis (lucro ou prejuízo)”.
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Já a Contabilidade de Custos surgiu com o intuito de aprimorar as 

aplicações  técnicas  para  as  empresas  industriais,  surgidas  com  a  Revolução 

Industrial.  Esta  necessidade  surgiu  pela  diferença  nos  processos,  já  que  as 

empresas comerciais apenas compravam e revendiam mercadorias, e as industriais 

“adquiriam matérias-primas e utilizavam fatores de produção para transformá-las em 

produtos  destinados  à  venda”  (VICECONTI  1998).  A  conta  “Compras”  fora 

substituída pelos inúmeros fatores de produção, sendo a Contabilidade de Custos a 

que controlava todos estes dispêndios.

A Contabilidade Gerencial, no entendimento de vários autores, não 

existe em uma entidade, como a Contabilidade Financeira, Contabilidade de Custos, 

etc.  Integra  as  anteriores,  recolhendo  todas  as  informações  importantes,  para 

fornecer  subsídios  aos  administradores  com  a  única  finalidade  de  tomada  de 

decisão.

Os fundamentos da contabilidade de custos estão vinculados com as 

tarefas que os administradores, ou gestores públicos, devem executar, tais como: 

Planejamento dos objetivos e meios para alcançá-los, promover e supervisionar a 

execução dos planos e controlar os resultados auferidos por meio de comparações. 

Neste  contexto,  deve  tomar  as  decisões  para  a  implementação  destas  tarefas 

(SANTOS 2006).

Ainda de acordo com Santos  (2006),  a  análise  dos custos  é um 

instrumento  gerencial,  sendo  aplicado  em  várias  áreas,  especialmente  a  de 

classificação dos custos,  seu exame e  análise,  em orçamentos,  serviços  ou em 

determinados processos, operações financeiras, dentre outros.

5.3.1 Terminologias Contábeis

Os  custos  devem  ter  seus  aspectos  básicos  evidenciados  para 

serem bem compreendidos e consequentemente, administrados.  Desta forma, os 

custos são mantidos sob controle. A definição sintética de custo é um sacrifício de 

recursos. Estes recursos podem ser direcionados para fins que os tornam um ativo 

ou uma despesa (MAHER, 2001).
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 Estes fins são as atividades da empresa, o ramo em que opera no 

objeto  social,  como  extração  de  recursos  naturais,  prestação  de  serviços, 

industrialização,  onde  são  utilizados  instrumentos  econômicos,  como  capital, 

trabalho e terras, que consomem recursos monetários, sendo estes seus respectivos 

custos. A finalidade difere dos objetivos da empresa. Estes são, geralmente, o de 

maximização dos lucros e aumento do retorno sobre o capital investido (SANTOS, 

2006).

Definindo custos, Santos o conceitua:

[...]  como  sendo  o  consumo de  ativos  necessários  para  a  produção  do 
produto  ou  para  colocação  da  mercadoria  a  disposição  dos  clientes  no 
estabelecimento comercial, de forma que a empresa alcance  os seus fins 
específicos,  expressos  em  termos  monetários,  ou  para  a  prestação  de 
serviços aos clientes (SANTOS, 2006, p. 20).

Viceconti  (1998)  conceitua  custo  de  forma  semelhante, 

caracterizando-o como “gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de 

outros bens e serviços, como salários, combustíveis, aluguéis, mas todos utilizados 

pelo processo produtivo”. Ribeiro (2002) afirma que custo possui significado muito 

abrangente. Pode ser utilizado para representar o custo das mercadorias vendidas 

em uma empresa comercial, de serviços prestados por uma empresa de prestação 

de serviços, o custo de fabricação de um produto, etc. 

Por se tratar de um termo abrangente o entendimento da definição 

de custos é facilitado ao analisarmos o ciclo operacional da empresa. Isto porque a 

afirmação  que  custos  são  dispêndios  monetários  destinados  à  produção  é 

verdadeira,  mas  não  é  completa.  O  ciclo  operacional  é  compreendido  desde  o 

momento  do  desembolso  para  aquisição  dos  meios  de  produção  e  insumos  ao 

retorno  de  numerários  em  caixa  ocasionado  pela  venda  do  produto  acabado 

(SANTOS, 2006).

Custo implica em um desembolso, caracterizando-se, portanto como 

um gasto. Gasto, para Viceconti (1998) seria um “sacrifício que a entidade arca para 

obtenção de um bem ou serviço, representado por entrega ou promessa de entrega 

de  ativos  (normalmente  dinheiro)”.  O  gasto  ocorre  quando  a  empresa  ou 

organização  adquire  um  bem  ou  serviço  para  seu  imobilizado,  ocorrendo  um 

desembolso por isto, que seria o pagamento do adquirido, sendo concomitante com 

a entrega do bem ou execução do serviço, ou após este.
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Os gastos podem ser: INVESTIMENTOS, CUSTOS OU DESPESAS.

Investimento: Gasto com bem ou serviço ativado em função de sua vida útil ou 
de benefícios  atribuíveis  a  períodos futuros.  Ex:  Aquisição de 
moveis e utensílios, imóveis, etc.

Custo: Gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de outros 
bens e serviços;  são todos os gastos relativos à atividade de 
produção.  Ex:  salários  do  pessoal  da  produção,  combustíveis 
usados nas maquinas, aluguéis de espaços para produção, etc.

Despesa: Gasto  com  bens  e  serviços  não  utilizados  nas  atividades 
produtivas  e  consumidos  com  a  finalidade  de  obtenção  de 
receitas. Ex. Energia elétrica da administração, telefone, etc.

Perda: É  um  gasto  não  intencional  decorrente  de  fatores  externos 
fortuitos  ou  da  atividade  produtiva  normal  da  empresa.  No 
primeiro  caso,  são  considerados  da  mesma  natureza  que  as 
despesas  e  são  jogadas  diretamente  contra  o  resultado  do 
período. No segundo caso, onde se enquadram, por exemplos, 
as perdas normais  de matérias-primas na produção industrial, 
integram o custo de produção do período.

Fonte: Viceconti, 1998.(com adaptações)

Mais especificamente sobre Custos, de forma sintética, Santos  et al 

(apud  SANTOS  2009  p.  20),  o  conceitua  como  "sendo  o  consumo  de  ativos 

necessários  para  a produção do produto  ou para  a  colocação à  disposição dos 

clientes no estabelecimento comercial."

5.3.2 Os Diferentes Tipos de Custos

Mesmo tendo uma característica comum de ser um desembolso, em 

relação à sua apropriação na produção, os custos podem ser diretos ou indiretos.

Custos Diretos: De acordo com Viceconti (1998) “são aqueles que 

podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque há uma medida 

objetiva de seu consumo nesta fabricação”.

Custos  Indiretos:  São  aqueles  que,  para  serem  apropriados  nos 

diferentes produtos ou serviços, dependem de cálculos, rateios ou estimativas. O 

parâmetro utilizado é chamado de base ou critério de rateio (VICECONTI 1998).

Custos em relação aos níveis de produção:
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“Custos Fixos são aqueles cujos valores são o mesmo qualquer que 

seja o volume de produção da empresa”.  São aqueles que,  mesmo se nada for 

produzido  ou  comercializado,  ocorrem  no  período.  Um exemplo  é  o  aluguel  do 

prédio da fábrica. São fixos em relação ao volume de produção, mas podem variar 

de valor no decorrer do tempo (VICECONTI 1998). 

Ainda de acordo com Viceconti  (1998),  os  Custos  Variáveis  “são 

aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção da empresa”. 

Contanto que,  se não houver  produção,  não existira  este custo.  Seu aumento é 

proporcional ao aumento da produção. 

Existem  as  classificações  variantes,  que  são  os  Custos  Semi-

variáveis  e  os  Semi-fixos.  Estes  são  necessários  por  degraus,  por  quotas  de 

produção.  Um exemplo  seria  um número  x  de  supervisores  por  y  de  produção. 

Aqueles se modificam pela produção, mas existe um mínimo, mesmo que nada seja 

produzido,  como no caso da taxa mínima da fatura de energia elétrica, que são 

determinados kilowats em relação ao fornecimento do cliente (VICECONTI 1998).

Segundo Assef (apud WEISSHUHN 2004, p. 33), “o tratamento dos 

custos em uma empresa encontra três formas distintas que, basicamente, procuram 

retratar os custos indiretos e a melhor forma de levá-los ao custo de produto”. Estas 

formas são o custeio por absorção, custeio direto ou variável e custeio baseado em 

atividades.

Martins  (apud  SANTANA  2009  p.  13)  caracteriza  o  Custeio  por 

Absorção como o método derivado da aplicação dos princípios contábeis geralmente 

aceitos. Todos os custos de produção são distribuídos aos produtos feitos. Mas esta 

apropriação é feita apenas com os custos de produção.

“Os custos indiretos são rateados segundo critérios arbitrários” no 

custeio  por  absorção.  (WEISSHUHN,  2007,  p.  33).  Segundo  Santos  (apud 

WEISSHUHN, 2007, p. 33) esta é a principal crítica a este sistema, já que os custos 

indiretos são alocados de forma que não expressam satisfatoriamente a causa com 

a natureza do item de custo a qual foi atribuído.

“O  custeio  por  absorção  apropria  todos  os  custos  tanto  os  fixos 

quanto  os variáveis  a  produção do período,  excluindo as  despesas,  ou seja,  os 
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gastos não fabris” (PEDROSO e QUINTANA apud SANTANA 2009 p. 13). Os custos 

são  rateados  dentro  das  etapas  do  processo  fabril,  e  o  custo  será  totalmente 

absorvido quando todo é absorvido por diferentes produtos até o momento de sua 

venda.

Segundo  Andrade  (apud  SANTANA 2009  p.  13)  o  custeio  por 

absorção é aprovado e aceito pela fiscalização brasileira pelo fato de reconhecer 

todos os custos de produção como despesas somente no momento da venda. Desta 

forma, é mais apropriada a confrontação da receita com a despesa na apuração dos 

resultados do exercício. 

O Custeio Variável nasceu como alternativa para o custeamento, em 

uma tentativa de conhecer melhor o impacto dos custos variáveis e da margem de 

contribuição  no  valor  dos  produtos  (MARTINS  apud  SANTOS  2009  p.  34).  De 

acordo com Saldanha (apud SANTOS 2009 p. 34), agrega os custos variáveis aos 

produtos, considerando os custos fixos como despesas. Evita a arbitrariedade na 

apropriação dos custos indiretos, pois os separa dos diretos.

Para Pedroso e Quintana (apud SANTANA, 2009, p. 13) “o custeio 

variável  ou direto também é conhecido com o custeio baseado em valor,  e está 

baseado na classificação dos gastos  de acordo com seu relacionamento  com o 

volume de vendas ou volume de produção.” Contudo, Assef (apud  WEISSHUHN, 

2007, p. 34) afirma que os custos indiretos não são levados à análise de resultados 

dos produtos. Weisshuhn (2007 p. 34) considera que este método é aplicável em 

produções específicas, voltadas para o curto prazo.

5.4 CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES – ABC

O  Custeio  Baseado  em  Atividades,  também  chamado  de  ABC 

(derivado  do  inglês  Activity-Based  Costing),  é  um  método  que  procura  reduzir 

sensivelmente as distorções ocasionadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. 

É recomendável  também que seja  aplicado aos custos  diretos,  principalmente  à 

mão-de-obra direta, embora não haja grandes diferenças, neste caso, em relação 

aos métodos de custeio "tradicionais". A diferença primordial está no tratamento dos 

custos indiretos (MARTINS 2003 p. 87).
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Ainda definindo o critério  ABC, Catelli  e  Gueirreiro  (apud LEONE 

1997 p. 255) considera que as diversas atividades da empresa geram custos, e que 

os produtos utilizam-se destas atividades em seu processo produtivo. Estabelece-se 

uma relação entre os produtos e as atividades, utilizando o conceito de cost drivers, 

ou direcionadores de custo. Apuram-se os custos  das diversas atividades, sendo 

estes alocados aos produtos via direcionadores.

Para Weisshuhn (2004, p. 34)

o [...]  denominado Custeio  Baseado em Atividades,  conhecido pela  sigla 
ABC,  do  inglês,  Activity  Based  Costing,  procura  evitar  a  alocação  por 
critérios arbitrários dos custos indiretos ao objeto de custo, através da ideia 
de  que  os  recursos  indiretos  fornecem  capacidade  ao  desempenho  de 
atividades e que estas, por sua vez, é que serão consumidas pelo produto 
ou serviço que constitui o objeto de custo.

De acordo com Slomsky (2003, p. 382),

o Custeio Baseado em Atividades, certamente, é o que mais se aplica às 
entidades  públicas  de  administração  direta,  pois  já  é  o  hábito  nessas 
instituições  a  definição  de  atividades,  já  que  o  orçamento  público  é 
estruturado  em  programas,  projetos  e  atividades,  é  claro  que  faz-se 
necessário,  aqui,  distinguir  atividades  do  orçamento  programa  das 
atividades do Método de Custeamento ABC; naquele caso, atividade é toda 
ação permanente de governo, e projetos são ações com limitação no tempo 
e,  nesse caso,  atividade é toda a ação que consome recursos,  seja  no 
orçamento público, projetos ou atividades.

De acordo com a filosofia do ABC, não são os produtos ou serviços 

que consomem recursos, mas sim as atividades dispendidas na produção destes 

serviços ou produtos que consomem os recursos disponibilizados pela sociedade à 

entidade pública (SLOMSKY, 2003, p. 382).

O  método,  segundo  Assef  (apud WEISSHUHN,  2004,  p.  34)  e 

também comentado por Leone (1997 p. 252) surgiu com uma demanda de melhores 

informações gerenciais, ocasionada por um aumento da tecnologia e mudanças nas 

estruturas  produtivas,  onde  os  custos  indiretos  ganharam  mais  espaço  em 

detrimento dos diretos, principalmente da mão-de-obra direta. Leal (2006 p. 49) diz 

que no ambiente de alta competição que estava formando-se, principalmente após 

os anos 70, necessitava de melhores e mais transparentes métodos de gestão, já 

que a arbitrariedade na alocação dos custos indiretos, que por ser subjetivo, poderia 

não representar realmente o valor alocado.
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Ainda na visão de Leal (2006, p.52) "O ABC é um sistema de custos 

que tem o objetivo de avaliar com precisão as atividades desenvolvidas em uma 

empresa (tanto industrial, quanto de serviços), utilizando direcionadores para alocar 

as despesas indiretas de uma forma mais realista aos produtos e serviços".  Para 

Nakagawa (apud LEAL 2006 p. 53), "o principal papel do ABC é o de espelhar com 

maior  fidelidade e clareza possíveis  as operações de uma empresa,  de modo a 

comunicar  às  pessoas  as  causas  e  taxas  de  consumo  de  recursos  em  seus 

principais processos de negócios."

Comanetti (apud MAIDANA 2008 p. 39) conceitua o ABC como "um 

método baseado no consumo de recursos pelas atividades envolvidas na produção 

de um dado produto". E a abrangência de atividade se estende às da produção, 

incluindo as de transporte, inspeção, armazenagem, todas as que afetam de alguma 

forma  o  custo  do  produto.  Como  principio  básico  do  ABC,  Comanetti  (apud 

MAIDANA  2008  p.  39)  conceitua  como  a  identificação  das  atividades  de  uma 

organização e o calculo do custo de cada atividade, para então custear o produto 

baseado no consumo das atividades.

Figura 1 Método de Custeio ABC (SLOMSKY 2003 p. 383)

Os Recursos, em uma visão voltada para a área publica, de acordo 

com  Slomsky  (2003,  p  383)  são  os  ativos  disponibilizados  anteriormente  (Bens 

Móveis  e  Imóveis)  e  ainda  disponíveis  e  os  recursos  deste  período  (Receita 

Orçamentária).

Direcionador de Recursos: Para Martins (2003, p. 96), é o fator que 

determina o custo de uma atividade. Seria a verdadeira causa dos custos em uma 



41

atividade. É a maneira como as atividades consomem os recursos, sendo a a base 

para atribuir os custos das atividades aos produtos. Na Administração Pública, de 

acordo com Slomsky (2003 p. 383) são as diretrizes orçamentárias, determinadas na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias.

As atividades são, genericamente, e de acordo com Martins (2003 

p.93) ações que utilizam recursos humanos, materiais,  tecnológicos e financeiros 

para produzirem bens ou serviços. Uma atividade é composta por um conjunto de 

tarefas  necessárias  para  sua execução,  e  o  conjunto  de atividades  compõe um 

processo, onde aquelas são correlacionadas, para atingir um mesmo fim. Na área 

pública, como define Slomsky (2003 p. 383), as atividades "são as ações do governo 

para a produção de bens ou serviços que consumirão os recursos disponibilizados, 

seja em projetos, ou em atividades orçamentárias definidas na Lei do Orçamento 

Anual”.

Os Direcionadores de Atividades são os fatores que determinam a 

ocorrência de uma atividade, e os Produtos ou Serviços são o objeto das atividades, 

o que visam produzir (SLOMSKY 2003 p. 383).

Primeiramente  necessitamos  identificar  as  atividades  e 

posteriormente atribuir os custos a ela. Martins (2003, p. 94) considera que “o custo 

de uma atividade compreende todos os sacrifícios de recursos necessários para 

desempenhá-la”.  Dependendo  da  atividade,  pode  ser  analisada  de  forma 

homogênea, ou especificada, em tarefas ou até mesmo processos.

As formas de atribuição são (SLOMSKY 2003 p. 385):

A) por alocação direta: ou seja, todos os recursos identificáveis ao 

produto ou serviço deverão ser alocados diretamente. De acordo com Martins (2003 

p. 94) existe uma identificação clara, direta, entre certos itens com certas atividades. 

Comum com salários, depreciação, material de consumo.

B) por rastreamento, ou seja, faz-se necessário rastrear os custos 

consumidos pelas atividades,  porem de difícil  identificação.  É feito  com base na 

relação de causa e efeito entre a ocorrência da atividade e a geração dos custos. A 

relação é expressa através de direcionadores de custos, como por exemplo, n° de 

empregados e mão-de-obra (hora-homem) (MARTINS, 2003, p. 94).

C) por rateio, sempre que não houver a possibilidade de se fazer 

nenhuma das alternativas anteriores. Martins (2003 p. 94) adverte  que, para fins 

gerenciais, rateios arbitrários não devem ser feitos.
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5.4.1 Campos de Aplicação do Critério ABC

Segundo Leone (1997, p. 265) existem algumas situações em que o 

critério ABC é um dos melhores métodos de custeio a ser empregado, trazendo mais 

benefícios e informações gerencias mais aprimoradas:

1 Quando o montante de despesas e de custos indiretos passa a 

ser igual ou maior ao valor dos custos de mão - de - obra direta diante do custo total  

de produção.

2 Quando a organização tem uma gama diferenciada de produtos 

ou serviços, atendendo à diferentes públicos.

3 Quando operações, principalmente fabris, podem ser analisadas 

facilmente, favorecendo a aplicação de métodos novos, atendendo a uma relação 

favorável entre custos e benefícios.

4 Quando as empresas detêm um controle interno que não apenas 

controla os processos de produção, mas também o de consumo de insumos.

O ABC, sendo um método que inicialmente identifica os custos das 

atividades,  e  posteriormente  as  atividades  utilizadas  na  produção  dos  bens  e 

serviços. A linha de raciocínio a seguir é a de que atividades consomem recursos e 

produtos consomem atividades (LEAL 2006, p. 63).

Há diversos modelos de implantação do sistema ABC, alguns mais 

simples,  outros  mais  complexos,  mas  apenas  diferenciando  no  grau  de 

detalhamento,  pois  todos  seguem  premissas  básicas  semelhantes,  buscando  o 

mesmo objetivo.

O  modelo  proposto  por  Kaplan  et  al.  (apud  LEAL  2006  p.  64) 

estabelece os seguintes passos:

a) “Identificar as atividades realizadas pela organização”. Entender 

quem faz qual atividade e como faz, através de observações e entrevistas;

b) “Determinar o custo de realização de cada atividade”. Analise da 

contabilidade,  levantar  os  custos  com  material  e  pessoal  e  alocar  através  dos 

direcionadores de recursos;

c) “Selecionar um direcionador de custo de cada atividade”;

d) “Determinar o volume do direcionador de custo disponível pelos 

recursos  compromissados  para  aquela  atividade”.  Que  seria  a  quantidade  de 

recurso disponível de um direcionador de custo para efetuar determinada atividade;
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e) “Calcular a taxa do direcionador de custo da atividade”. Obtida 

pela divisão do custo da atividade pelo volume do direcionador;

f)  “Atribuir  custos  aos  objetos  de  custo  com  base  na  taxa  de 

direcionador de custo”.

5.4.2 Vantagens e Desvantagens do Custeio ABC

De uma maneira genérica, o método de custeio ideal é aquele que 

tem a  capacidade  de  fornecer  informações  úteis  para  que  os  usuários  internos 

possam ter  a  visão  necessária  para  um eficiente  controle  das  operações  e  dos 

gastos efetuados, identificando pontos de otimização, de desperdício, pontos fortes 

e fracos, traçar planos e tomar as melhores decisões, e que possa ser implantado e 

operacionalizado com o mínimo de recursos (LEONE 1997 p. 266).

O  critério  ABC  é  dispendioso.  A  preocupação  de  que  se  os 

benefícios  superam os  custos  deve  estar  sempre  em mente  dos  contadores  de 

custos  ou  dos  usuários  das  informações  advindas  do  método.  As  múltiplas  e 

numerosas atividades cruzam centros de responsabilidade e de custos, dificultando 

o direcionamento das atividades para os produtos, dificultando o direcionamento dos 

custos (LEONE 1997 p. 267).

O  método  ABC  observa  os  conceitos  do  custeio  por  absorção, 

também  trazendo  todas  as  limitações  inerentes  a  esta  metodologia.  Decisões 

importantes  no  curto  prazo  podem  não  ser  tomadas  pela  utilização  do  ABC,  e 

produções pequenas em um curto espaço de tempo podem apresentam indicadores 

altos por absorver todos os custos diretos em um pequeno volume de produção.

“O custeamento das atividades e, em sequência, a apropriação das 

atividades aos produtos por  meio de direcionadores tem apenas a vantagem de 

determinar custos aparentemente mais precisos” (LEONE 1997 p. 267). Para isto, os 

contadores  devem estar  atentos  as  limitações  do  método,  para  que  este  possa 

realmente servir como uma ferramenta eficiente para as apropriações dos custos às 

atividade executadas na organização em questão.

A transparência proporcionada pelo ABC em rastrear os custos aos 

processos  e  serviços  é  uma  das  grandes  vantagens  do  método.  Elimina  as 

atividades que não agregam valor ao produto ou serviço, contanto que não altere o 
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desempenho,  função,  qualidade  ou  valor  já  existente,  constituindo  assim,  uma 

melhor gestão de custos (MARTINS apud LEAL 2006 p. 67).

A Segunda geração do ABC, explanada por Martins (2003, p. 286) 

trouxe algumas inovações que neutralizaram algumas desvantagens perceptíveis há 

alguns anos. Ela foi concebida de forma a possibilitar a análise dos custos sob duas 

visões:

A visão econômica de custeio, uma visão vertical, que apropria os 

custos aos objetos de custeio pelas atividades realizadas em cada departamento; e 

a visão de aperfeiçoamento de processos, que é uma visão horizontal, captando os 

custos dos processos através das atividades realizadas nos vários departamentos 

funcionais.

A visão vertical é basicamente o método ABC em si, mas a visão 

horizontal:
de aperfeiçoamento de processos, reconhece que um processo é formado 
por uma sequencia de atividades encadeadas, exercidas através de vários 
departamentos da empresa. Esta visão horizontal permite que os processes 
sejam  analisados,  custeados  e  aperfeiçoados  através  da  melhoria  de 
desempenho na execução das atividades (MARTINS 2003 p. 286).

O ABC moderniza a visão dos sistemas tradicionais, que analisam 

cada departamento separadamente. O ABC, nesta visão horizontal, visa custear os 

processos, que são quase sempre, interdepartamentais. Como o ABC analisa o fluxo 

dos custos,  quanto mais  processos interdepartamentais  na empresa,  maiores as 

vantagens de uso do método (MARTINS, 2003, p. 287).

E esta é uma das grandes vantagens do ABC frente aos métodos 

“tradicionais”: o custeamento de processos. Ele permite uma análise que se estende 

além do custo do produto. Como os processos são compostos por atividades que se 

inter-relacionam, esta analise permite uma reestruturação de processos, retirando ou 

aumentando  atividades,  visando  melhorar  o  desempenho  competitivo  da 

organização (MARTINS, 2003, p. 294).

Ainda segundo o autor, a visão de processos é diferente da visão 

vertical  de  departamento,  pois  os  processos  são  compostos  por  atividades  não 

necessariamente  desempenhadas  dentro  de  um mesmo departamento,  portanto, 

horizontais dentro da estrutura organizacional de uma empresa.

Leal (2006, p. 68) traz um resumo das vantagens atribuídas ao ABC 

por vários autores. Dentre elas, destacam-se:
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• informações gerenciais relativamente mais fidedignas por meio da redução 
do rateio;
• fácil adequação às empresas de serviços;
•  identifica,  de forma mais transparente,  onde os itens em estudo estão 
consumindo mais recursos;
•  identifica  o  custo  de  cada  atividade,  em relação  aos  custos  totais  da 
entidade;

Ching  (apud  MAIDANA  2008,  p.  46)  também  enumera  algumas 

vantagens  do  ABC,  dentre  as  quais:  apropriação  precisa  dos  custos  fixos, 

identificação  das  melhores  abordagens  de  custeamento  a  serem  realizadas, 

abertura  para uma mudança no comportamento organizacional,  identificação das 

verdadeiras causas das atividades, se são procedentes ou não e, maior transparecia 

na gestão dos custos, com racionalização de atividades. 

Sobre  as  desvantagens  do  uso  do  ABC,  Leal  (2006,  p.  69)  e 

Maidana (2008, p.  46) descrevem vários, consagrados por vários autores, sendo 

basicamente:

• Gastos elevados para implantação;

• Alto nível de controles internos a serem implantados e avaliados;

• Necessidade de revisão constante;

• Leva em consideração muitos dados;

• Informações de difícil extração;

• Dificuldade  de  envolvimento  e  comprometimento  dos 

empregados da empresa;

• Necessidade  de  reorganização  da  empresa  antes  de  sua 

implantação;

• Dificuldade na integração das informações entre departamentos;

• Falta  de  pessoal  competente,  qualificado  e  experiente  para 

implantação e acompanhamento;

• Necessidade de formulação de procedimentos padrões; e maior 

preocupação em gerar informações estratégicas do que em usá-las. 

Como um sistema de alocação de recursos pode não abranger todas 

as atividades da organização, estes devem ser direcionados para as atividades mais 

relevantes, por teoricamente também consumirem a maior parte dos recursos (LEAL 

2006,  p.  70).  Para  isto,  é  necessário  um bom controle  interno,  para  que  estas 
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atividades  sejam  corretamente  relacionadas.  Sem  um  fluxo  de  processos  e  de 

tarefas  bem delineado,  a  aplicação do  ABC pode não ter  a  eficiência  esperada 

(MAIDANA, 2009, p. 47).

Existindo um grande número de atividades, a abordagem pode ser 

muito  cara e imprecisa (KAPLAN & COOPER apud LEAL 2006 p.  70).  Caso se 

pense  numa  apuração  exata  de  todas  essas  atividades,  o  ABC  se  tornaria 

impraticável (COGAN apud LEONE 1997 p. 267). O ABC pode ser aplicado com 

maior ou menor detalhamento, dependendo da necessidade da organização, mas 

com esta diferença de intensidade, diferentes resultados são alcançados.

Diante destes expostos, resta-nos aludir se a aplicabilidade do ABC 

na  Secretaria  Municipal  de  Esportes  de  Ourinhos  é  viável.  Para  isto,  faz-se 

necessária uma correlação mais específica do método com a organização.

5.5 IMPORTÂNCIA (ANÁLISE) DO MÉTODO ABC APLICÁVEL À GESTÃO 
PÚBLICA

A administração pública envolve toda a estrutura estatal, prestando 

serviços com objetivos de satisfazer as necessidades da comunidade (OLIVEIRA 

2003 p. 4). Sendo os serviços custeados pela sociedade em geral, qualquer parcela 

que demandar dos serviços públicos deve recebê-lo de forma igualitária e eficiente. 

Faz-se necessária uma gestão pública de qualidade, que tenha parâmetros para a 

medição de seus custos.

A  gestão  dos  serviços  públicos  está  amparada  nas  formulações  das 
políticas públicas, e tem como premissa básica, atender aos seus usuários 
com eficácia, eficiência e efetividade. Tais políticas públicas, considerando 
os aspectos político-econômicos, pesarão nas decisões e nas ações dos 
gestores,  que  por  sua  vez,  ficarão  impedidos  de  cumprir  os  planos  de 
ações,  gerando  reclamações  e  críticas  comuns  da  sociedade  usuária. 
Sendo  que,  mais  um dos  problemas  encontrados  na  gestão  do  serviço 
público  é  a  centralização  do  poder,  dificultando  a  tomada  de  decisão, 
diferentemente  do  setor  privado,  onde  a  hierarquização  é  moderna  e 
plenamente descentralizada (PIRES 2007 p. 22).

Vários autores defendem diversos mecanismos de gerenciamento a 

serem aplicados além da área empresarial, voltando-os à esfera pública. O ABC é 

frequentemente citado como um dos métodos que possibilita esta modernização da 

gestão pública. Essa interação é ratificada por Alves e Francez (apud XAVIER 2007 

p. 44) ao mencionarem que:
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[...]  o  ABC  foca  a  apuração  dos  custos  tendo  por  base  as  atividades 
necessárias no processo de formação dos custos e não necessariamente 
com exclusividade nos departamentos. Um processo, como a formação de 
despesas públicas,  por exemplo,  vai  desde a unidade administrativa  que 
solicita o material até a tesouraria, passando pela contabilidade, setor de 
compras,  licitações  e  outros  setores,  dependendo  da  estrutura 
organizacional do município (XAVIER 2007 p. 44).

Chaffman  e  Talbott  (apud  HOFFMAN e  BATESON apud 

WEISSHUHN 2004  p.  32)  afirmam  que  a  metodologia  de  custeio  baseado  em 

atividades (ABC) tem muito a oferecer às empresas de serviço.  O custeio baseado 

em atividades estima o custo de cada atividade envolvida na entrega do serviço, 

permitindo que as reduções de custo sejam focadas na redução ou eliminação de 

atividades  que  não  adicionem  valor  para  o  cliente  (KAPLAN  e COOPER  apud 

WEISSHUHN 2004 p. 32).

Empresas de serviços têm obtido grandes vantagens e benefícios na 

aplicação do sistema ABC. Mesmo este tendo surgido para atender às demandas de 

empresas tipicamente industriais, o método tem se mostrado idêntico na abordagem 

em empresas dos distintos ramos (KAPLAN e COOPER apud WEISSHUHN 2004 p. 

33).

O  ABC  é  aplicável  nas  organizações  industriais  como  nas  de 

serviços,  sendo  que  estas  tem  se  apresentado  como  candidatas  ideais  para 

aplicação do método. (ASSEF; KAPLAN e COOPER apud WEISSHUHN 2004 p. 

35).

Porém,  pelo  fato  das  organizações  públicas  adotarem  uma 

contabilidade  diferenciada,  “para  se  delinear  os  sistemas  de  custos  na 

Administração Pública são necessários ainda os seguintes elementos” (AFONSO, 

2000 p 02): 

a) o plano de contas, capaz de fornecer a informação no grau de 

detalhe adequado;

b) a determinação da unidade de custo, para resolver o problema 

referente à unidade em que o custo do serviço deve ser demonstrado.

O Plano de Contas (Sistema Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e 

de Compensação) deve ser o mesmo para todos os órgãos públicos do ente (no 

caso,  municipal)  para  que  as  unidades  de  custo  e  os  geradores  de  custos 
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(direcionadores)  tenham uma fonte  única,  facilitando  a  comparação  dos  valores. 

Para um adequado sistema de custos, é necessário levantar também (AFONSO, 

2000 p 02):

a)  quais  são os  processos por  que passa cada um dos serviços 

(gerenciamento de processos);

b) a atividade base correta para a aplicação das despesas indiretas 

(direcionador de custo) ao programa.

Com esta organização contábil pública já existente,

o sistema de custo baseado nas atividades se adéqua muito bem ao serviço 
público.  Através  da  classificação  funcional-programática  pode-se 
estabelecer direcionadores de custos para cada programa, subprograma, 
etc.,  estabelecendo bases de comparação com orçamento e  com outros 
entes públicos (AFONSO, 2000 p 02).

Pelo fato do custeio baseado em atividades considerar que todas as 

atividades de uma organização gerem custos para as atividades fim, a administração 

publica  é  um  campo  de  aplicação  deste  método,  já  que  se  caracteriza  pelas 

atividades meio (administração, contabilidade) para através de suas atividades fim 

(educação, saúde, segurança) atender às demandas sociais. O foco na atividade 

também serve  de  base  para  relacionar  a  demanda  dos  serviços  por  atividades 

executadas (AFONSO 2000 p. 02).

Outra  vantagem para  a  administração  pública  é  que  o  ABC,  por 

proporcionar  informações  de  melhor  qualidade,  pode  auxiliar  no  preparo  do 

Orçamento (LOA) (AFONSO, 2000, p.03). Embora a Lei de Orçamentos brasileira 

seja apenas indicativa dos valores a serem aplicados, não tendo a necessidade de 

serem seguidas à risca, podem ser elaboradas de forma que suas modificações ao 

longo do ano sejam menores, auxiliando na execução dos projetos anteriormente 

planejados ou em andamento.

Nas entidades públicas um orçamento é utilizado para determinar 

quanto se gastará e como se arrecadará os recursos financeiros para a aplicação de 

um  plano  (RIBEIRO  et  al  2007  p.  51).  Um  sistema  de  custos  deve  partir  do 

Orçamento Público, utilizando uma base analítica para comparação de parâmetros 

físicos,  além  dos  parâmetros  monetários.  O  correto  seria  a  comparação  do 

Orçamento Público com as realizações previstas. Estabelecendo-se metas de custo 
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para cada atividade, e comparando com as realizações, o modelo de sistema de 

custos com base nas atividades é o indicado para esta finalidade (AFONSO 2000 p. 

3).

Ainda na visão de Afonso (2000, p. 3), um

outro ponto a se destacar é a interação existente entre os diversos centros 
de  custos.  Como  a  própria  complexidade  da  estrutura  operacional  da 
Administração  Pública  exige  um  alto  grau  de  interdependência  destes 
centros, somente um método que considere esta interação pode fazer com 
que os custos sejam medidos da forma mais adequada, possibilitando em 
termos gerenciais uma maior acurácia na apuração dos custos.

A  aplicação  da  metodologia  ABC,  como  instrumento  de  gestão 

suplementar  na  administração  pública,  é  consoante  com  os  preceitos  da 

administração  pública  gerencial,  e  colabora  com o  cumprimento  do  princípio  da 

eficiência, discriminado no artigo 37 da CF. Sendo os órgãos públicos custeados 

com  o  dinheiro  vindo  dos  diversos  tributos  pagos  pelos  cidadãos,  a  população 

espera que as organizações públicas 

[…]  sejam  bem  administradas  e  possam  cumprir  suas  finalidades,  pois 
representam os interesses da coletividade, exercem ações decorrentes das 
funções do estado. Num mundo globalizado aplicam-se as exigências de 
uma administração de qualidade e refinada, no sentido de uso de técnicas e 
metodologias  que  contribuam  de  forma  decisiva  para  a  implantação  de 
estratégias públicas de desenvolvimentos social  baseadas em resultados 
efetivos (CARVALHO 2000 p. 6).
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6 RELATO DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE 
OURINHOS

A Secretaria Municipal de Esportes faz parte da administração direta 

da estrutura da Prefeitura Municipal de Ourinhos, sendo que, dentro da estrutura do 

Estado, a administração direta compreende a organização administrativa do Estado 

(SLOMSKY  2003  p.  359).  Formada  no  âmbito  municipal  pela  PMO  e  suas 

secretarias, a administração direta é aquela integrada e ligada ao chefe do Poder 

Executivo. 

Os  serviços  públicos  oferecidos  por  estes  órgãos,  mesmo  tendo 

cada um uma diferente atribuição e responsabilidades, são presos hierarquicamente 

a unidades superiores, com um afunilamento de competências, culminando no chefe 

do executivo, do qual decisões suas afetam toda a estrutura municipal (KOHAMA, 

1998, p. 37).

Sobre  os  Recursos  disponibilizados  para  o  exercício  corrente  de 

2010,  o  Anexo  2  da  Lei  Orçamentária  Anual  direciona  para  a  SEMESPOR  o 

montante  de  R$ 2.879.819,00  (dois  milhões,  oitocentos  e  setenta  e  nove  mil  e 

oitocentos e dezenove reais), entre Despesas Correntes e de Capital. O montante 

desta modalidade é de R$ 222.400,00 (duzentos e vinte e dois mil e quatrocentos 

reais) e daquela é de R$ 2.657.419,00 (dois milhões, seiscentos e cinqüenta e sete 

reais e quatrocentos e dezenove reais).

Em relação à classificação econômica:

Despesas Correntes:  são  os  gastos  de  natureza  operacional,  realizados 
pela administração publica, para manutenção e o funcionamento dos seus 
órgãos.

Despesas de Capital: são os gastos realizados pela administração publica, 
cujo propósito é o de criar novos bens de capital ou mesmo adquirir bens de 
capital já em uso, como é o caso de investimentos e inversões financeiras, 
respectivamente, e, que constituirão, em ultima analise, incorporações ao 
patrimônio  publico  de  forma  efetiva  ou  através  de  mutação  patrimonial 
(KOHAMA 1998 p. 111).

Os  Direcionadores  de  Recursos  estão  determinados  na  Lei  de 

Diretrizes Orçamentárias. A Lei Municipal 5.325, de 02 de junho de 2009, que dispõe 

sobre a LDO 2010, especifica para a SEMESPOR duas Unidades Orçamentárias: 

Coordenadoria Administrativa e Coordenadoria de Esportes e Recreação. 
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O montante dos recursos para estas unidades estão discriminados 

na Lei nº 5.406, de 22 de dezembro de 2009, que estima a receita e fixa a despesa 

para o exercício de 2010 para o município de Ourinhos.  É a LOA 2010. Para a 

Coordenadoria  Administrativa,  são  destinados  R$  1.262.069,00  (um  milhão, 

duzentos e sessenta e dois mil e sessenta e nove reais). Para a Coordenadoria de 

Esportes e Recreação são destinados R$ 1.617.750,00 (um milhão, seiscentos e 

dezessete mil e setecentos e cinqüenta reais).

A LOA, que segundo Slomsky (2003 p. 383) determina as atividades 

desenvolvidas  pelo  órgão  no  determinado  exercício,  apenas  direciona  para  a 

Semespor duas atividades orçamentárias distintas: Manutenção das Coordenadorias 

(Administrativa e Esportiva) e Construção e Reforma das Instalações da Semespor. 

Estas duas atividades são muito abrangentes para a aplicação do ABC.

Em  levantamentos  feitos  junto  à  coordenação  da  Semespor, 

verificamos que não há um controle interno que discrimine as atividades, nem por 

setores, nem por modalidades. Também não existe um controle sobre o que está 

sendo direcionado para a consecução de determinadas atividades.

Também existem, dentro das atividades da secretaria, pessoal que 

não é vinculado a ela, mas executa suas funções apenas nela. Ou seja, existe um 

custo  que  não  é  pago  pela  Semespor,  mas  que  onera  as  atividades,  e 

consequentemente  os  serviços  prestados  e  produzidos.  Estes  dados  também 

necessitariam  de  ser  levantados  para  o  real  apreçamento  das  atividades  da 

secretaria,  mesmo  que  não  sejam  pagos  diretamente  por  ela,  são  consumidos 

integralmente dentro da secretaria.

 No  ambiente  organizacional  da  Semespor,  as  desvantagens  do 

ABC se  tornam demasiadamente  superiores  às  vantagens.  Os  principais  pontos 

negativos, levantados por Leal (2006, p. 69) e Maidana (2008, p. 46), como os altos 

custos de implementação, levantamento de dados de difícil extração e readequação 

dos procedimentos internos ainda precisa ser superada. O controle interno atual é 

deficitário para uma aplicação imediata do ABC.

Os custos não estão organizados por  atividades ou modalidades, 

apenas dotados em sua totalidade. Assim, um levantamento primário de atividades e 

de direcionadores necessitaria ser realizado para a implementação do ABC, ainda 

que em sua primeira  geração.  O setor  administrativo  também necessita  de  uma 
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análise  prévia  de  suas  atividades,  para  que  seus  custos  sejam  atribuídos  às 

modalidades esportivas. Mesmo procedimento deverá ser realizado com os custos 

de manutenção e despesas do imobilizado.

6.1 Sugestões de Melhoria

Dentro do constatado na gestão da Secretaria Municipal de Esportes 

e  Recreação  de  Ourinhos  (Semespor),  os  dados  de  controle  interno,  cargos  e 

funções, atividades interdepartamentais, ainda não estão levantados e formalmente 

caracterizados.  A  aplicação  do  ABC  necessita  de  um  ambiente  organizacional 

desenvolvido,  de  tal  forma que proporcione as  informações relevantes  para  sua 

eficaz aplicação.

Nossa posição não é a de julgar se a atual gestão da Semespor é a 

correta, eficiente ou legal, mas sim se a aplicabilidade do ABC é viável,  e quais 

seriam os impactos desta utilização nos resultados, econômicos e sociais, das ações 

do poder público desempenhado pela Secretaria. A eficiente alocação de recursos 

públicos trairia maiores benefícios para a comunidade em geral.

Atualmente,  não  é  possível  mensurar  quais  os  reais  custos  das 

atividades dentro da secretaria. Para isto, seria necessário um levantamento gradual 

das atividades que ocorrem dentro da organização, quem as desempenha, para que, 

o  quanto,  para  assim  haver  a  possibilidade  de  uso  destas  informações  para  a 

aplicação do ABC.  Esta situação se configura em uma desvantagem, citada por 

diversos autores, para a aplicação do ABC.

Segundo a Coordenadoria de Esportes, os recursos que a Secretaria 

recebe são escassos, e este levantamento de quanto cada modalidade ou atividade 

desenvolvida  pela  organização  consome  de  recursos  não  seria  de  grande 

relevância,  já  que  o  resultado  final  possivelmente  revelaria  um  valor  absoluto 

pequeno,  ou  seja,  a  movimentação  financeira  não  justificaria  a  necessidade  de 

implantação do método.

Aplicando-se  ou  não  o  ABC,  seria  de  grande  valia  um  controle 

interno elaborado dentro da secretaria,  para a otimização das atividades diárias, 

trazendo maior rendimento para os gestores como para os administrados. Com esta 
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formalização das atividades, o ABC teria um cenário no qual poderia ser mais bem 

analisado em sua viabilidade dentro da secretaria.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atual conjuntura da dinâmica das organizações, faz-se cada vez 

mais necessária a confecção de dados para utilização em processos de eficiência 

organizacional,  mensuração  de  resultados  e  planejamento  para  processos  ou 

projetos  futuros.  Os  administradores  se  veem  em cenários  que  mudam a  cada 

momento,  tomando  decisões  cada  vez  mais  rápidas  e  que  precisam  ser  as 

melhores.

A  busca  pela  excelência  organizacional  é  um pensamento  diário 

para  as  empresas  privadas,  que  visam  a  maximização  do  retorno  de  seus 

investidores,  através  de  diminuição  de  custos  e  consequente  aumento  de 

rendimento de seus processos produtivos. Nesta busca, informações relevantes de 

para aonde está sendo canalizado recursos, e quais seus impactos, são cruciais 

para o desenvolvimento ou não de uma organização.

Na área pública,  especificamente, muito  já se avançou, mas esta 

ainda acaba sofrendo com entraves burocráticos, legais e políticos. Com o advento 

da  administração  pública  gerencial,  muito  tem-se  buscado  pela  melhoria  dos 

serviços públicos prestados à população,  com maior  transparência,  efetividade e 

com o controle social, efetuado pela própria população.

Sendo a área pública todo o aparelhamento do estado voltado para 

a  satisfação  das  necessidades  da  população,  e  devendo  ser  prestado  com 

eficiência, cabe a cada órgão, através de seus servidores, o desempenho em suas 

funções, utilizando-se dos meios necessários e usando de novos métodos, desde 

que aplicáveis e coerentes, para o alcance da missão institucional que lhe caiba, e 

fazendo isto da melhor maneira possível.

O ABC é um dos diversos métodos gerenciais modernos que pode 

ser também aplicado na área pública. Como todo o método, necessita da devida 

preparação e organização para elaboração e aplicação. O ABC tem uma grande 

capacidade de acurácia na alocação dos custos indiretos,  mas necessita  de um 

aprofundado estudo sobre a organização, um levantamento fiel das atividades e dos 

recursos consumidos por elas, para que este resultado seja o mais real possível.

Os  recursos  públicos  tem  um  controle  grande,  desde  sua 

arrecadação como em seus dispêndios, que são exercidos pelo controle interno do 

executivo, como pelo externo, exercido pelas Câmaras de Vereadores, Assembleia 
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Legislativa  ou Câmara de Deputados/Senadores,  e  dos Tribunais de  Contas,  de 

Municípios,  Estados  ou  da  União.  Porém,  este  controle  atual,  as  demostrações 

financeiras, não são as ideais para a aplicação do ABC.

Proposto  à  Semespor,  em  tese,  o  ABC  se  aplicaria  de  forma 

satisfatória. Porém, a estrutura interna da Secretaria necessitaria de uma aferição, 

um levantamento de atividades, e de troca de informações interdepartamentais, já 

que a Secretaria de Esportes recebe mão de obra da Secretaria da Educação e 

verbas da Secretaria de Administração, em forma de subvenções. Nesta situação, o 

ABC seria uma ferramenta ideal para a real mensuração dos custos dos serviços 

desenvolvidos pela Semespor.

O grande entrave seria o controle interno atual, que não permite a 

aplicação imediata do ABC, por não haver as atividades e possíveis direcionadores 

de recursos bem delineados, sendo que assim caracteriza-se as desvantagens do 

ABC, tendo que a Semespor trabalhar com todos elas antes que possa aplicar o  

método  em  sua  gestão,  de  forma  interna  e  suplementar  à  atual  contabilidade 

pública, sendo esta uma grande fonte de recursos, através da analise do sistema de 

contas, principalmente, a financeira.

Aplicando o método ABC, a Semespor seria pioneira e serviria de 

modelo  para  a  gestão  da  PMO,  contribuindo  com o  planejamento  e  análise  de 

resultados, tendo maior consistência nos dados utilizados para elaboração de leis de 

orçamento, seguindo os dispositivos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 

Complementar  131/2009,  Gespública  e  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  do 

Município.

Embora inviável no cenário atual, o ABC seria de grande valia se 

implantado,  teoricamente,  na  Semespor.  É  um  sistema  que  considera  custos 

interdepartamentais, alocaria os custos indiretos de forma coerente às atividades da 

Secretaria,  que  não  são  muitos  e  não  de  grande  complexidade,  e  estaria  em 

consonância  com  o  que  determina  a  legislação  sobre  o  uso  de  métodos  de 

contabilidade de custos e gerenciais.



56

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, R. A. E. INFORME n°18 – SF/BNDS. Uma introdução à contabilidade 
pública de custos, Agosto, 2000.

ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. São Paulo, Atlas, 6° Edição, 1985.

BETA  CONCURSOS.  Contabilidade.  2009,  São  Paulo.  Disponível  em 
www.betaconcursos.com.br.

BRASIL.  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: promulgada 
em 05 de outubro de 1988. Senado Federal, Brasília, 2007.

______.  Decreto  da  administração  Federal,  Decreto-Lei,  n.  200,  de  25  de 
fevereiro  de  1967.  Dispõe  sobre  a  organização  da  Administração  Federal, 
estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências.

______. Decreto da administração Federal, Decreto n. 5.378, de 23 de fevereiro 
de 2005.  Institui  o Programa Nacional  de Gestão Pública e Desburocratização – 
GESPUBLICA  e  o  Comitê  Gestor  do  Programa  Nacional  de  Gestão  Pública  e 
Desburocratização, e dá outras providências.

______. Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de 
finanças  públicas  voltadas  para  a  responsabilidade na gestão  fiscal  e  dá  outras 
providências. 

______. Lei  complementar  n°  131,  de  27  de  maio  de  2009.  Acrescenta 
dispositivos à Lei Complementar  no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras  providências,  a  fim  de  determinar  a  disponibilização,  em  tempo  real,  de 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

______.  Lei complementar no 4320,  de 17 de Março de 1964.  Estatui  Normas 
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

CARVALHO,  Marco  Antonio  de  Brito.  Administração  estratégica  como 
norteadora  de  excelência  organizacional  pública.  Painel.  V  Congresso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Santo Domingo, República Dominicana, de 24 a 27 de outubro de 2000.

CHIAVENATO,  Idalberto.  Administração  Geral  e  Pública (Serie  Provas  e 
Concursos) Elsevier, Rio de Janeiro, 2006.

COOPER,  Donald  R., SCHINDLER,  Pamela  S. Métodos  de  Pesquisa  em 
Administração. 7ª Edição, Bookman, São Paulo, 2001.



57

CONSELHO FEDERAL  DE  CONTABILIDADE,  Resolução  CFC  nº  750/93  – 
Princípios Fundamentais de Contabilidade. Brasília, 29 de dezembro de 1993.

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE OURINHOS.  Manual para Normalização de 
Trabalhos  Científicos  da  Faculdade  Estácio  de  Sá  de  Ourinhos.  Faculdade 
Estácio de Sá de Ourinhos. Ourinhos, 2007.

GIUBERTI, Ana Carolina.  Lei de Responsabilidade Fiscal: Efeitos sobre o gasto 
com pessoal dos municípios brasileiros. Disponível em www.scilelo.br. Acesso em 
21/10/2007.

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública: Teoria e Prática. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
1998.

LEAL, Edvalda Araújo.  Análise de Custos no Setor Hospitalar – Utilização da 
Metodologia Activity Based Costing – ABC: O Caso das Cirurgias Cardíacas no 
Hospital  Universitário  de  Uberlândia.  185  p.  Dissertação  (Mestrado  –  PUC SP). 
Mestrado em Ciências Contábeis e Financeiras, São Paulo, 2006.

LEONE, George S.G. Curso de Contabilidade de Custos: Contém o Custeio ABC,  
São Paulo: Atlas, 1997.

MAIDANA,  Lucilene  Bueno.  Análise  da  Aplicacao  do  Custeio  por  Atividade 
“ABC”:  Um Estudo de Caso na P.B. Lopes & Cia. Ltda. 59 p. Monografia (Pós-
Graduação).  Especialização  em  Gestão  Financeira,  Contábil  e  Auditoria,  da 
Fundação Faculdade de Ciências Econômicas de Apucarana, Apucarana, 2008. 

MAHER,  Michael.  Contabilidade  de  Custos  –  Criando  Valor  para  a 
Administração. Tradução de José Evaristo dos Santos – São Paulo, Atlas, 2001.

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 2003.

MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, Malheiro 
Editores, 2000.

OLIVEIRA,  Maria  Leny  Souza;  ANDRADE,  Eduardo  Teles.  Os  assentamentos 
subnormais em Feira de Santana: O (re)pensar da gestão publica municipal. 
Diálogos & Ciência – Revista Eletrônica da Faculdade de Tecnologia e Ciências de 
Feira de Santana. Ano I, n. 3, ago. 2003.

OURINHOS. Lei Orgânica, de 31 de dezembro de 2004. Câmara dos Vereadores, 
2004.

_________.  Lei  5.325,  de  02  de  junho  de  2009.  Dispõe  sobre  as  Diretrizes 
Orçamentárias  para  a  elaboração  da  Lei  Orçamentária  de  2010,  e  da  outras 
providencias.

_________.  Lei  5.399,  de  16  de  dezembro  de  2009.  Dispõe  sobre  o  Plano 
Plurianual para o Município de Ourinhos para o período de 2010 a 2013.



58

_________. Lei  5.406, de 22 de dezembro de 2009.  Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Ourinhos para o exercício de 2010.

PAULA. Ana Paes de. Por uma nova Gestão Pública: limites e potencialidades 
da experiência contemporânea. Rio de Janeiro, Editora FGV 2007.

PERDICARIS, Priscilla Reinisch.  Gestão para resultados como política publica: 
Uma  análise  da  Formação  da  Agenda  e  Formulação  de  Alternativas  em 
Municípios  Brasileiros.  Dissertação  (Mestrado  em  Administração  Pública  e 
Governo) Escola de Administração Pública da Fundação Getulio Vargas. São Paulo,  
2009.

PEREIRA,  Luiz  Carlos  Bresser,  SPINK  Peter  Kevin.  Reforma  do  Estado  e 
administração pública gerencial. Tradução Carolina Andrade. 7ª Edição, Rio de 
Janeiro, FGV, 2005.

PISCITELLI,  Roberto  Bocaccio;  TIMBÓ,  Maria  Zulene  Farias;  ROSA,  Maria 
Berenice.  Contabilidade  Pública:  Uma  abordagem da  Administração  Financeira 
Pública. São Paulo, 5° Edição, 1997.

PIRES, Leandro Gustavo. Gestão Ambiental e Gestão de Empresas Públicas: Um 
Estudo de Caso da Coleta e Tratamento de Esgoto na Cidade de Apucarana. 2007. 
69  p.  Monografia  (Administração  –  Habilitação:  Administração  de  Empresas)  – 
Departamento de Administração, Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de 
Apucarana, Apucarana, 2007.

RAMPAZZO, Lino. Metodologia Científica: Para alunos dos cursos de graduação e 
pós-graduação. 3ª Edição, Edições Loyola, São Paulo, 2005.

RIBEIRO, Osni Moura, Contabilidade de custos fácil – 6 ed revisada e atualizada 
– São Paulo, Saraiva, 2002.

RIBEIRO, Cláudio Luiz Araújo; SALGUEIRO, Felipe Augusto Roes; MORENO, Meire 
Ellen. Política Pública: Um estudo de caso da política cultural em Jandaia do Sul. 
2007.  79  p.  Monografia  (Administração  –  Habilitação:  Administração  Pública)  – 
Departamento de Administração, Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de 
Apucarana, Apucarana, 2007.

SANTANA, Diego Leite.  Análise do Sistema de Custos na Secretaria Municipal 
de  Esportes  de  Ituverava.  Artigo,  disponível  em  www.administradores.com.br. 
Acesso em 20 de outubro de 2009.

SANTOS,  Cícero Cardoso dos.  Análise do Controle de resultado, utilizando o 
método  de  custeio  variável,  em  empresas  do  ramo  varejista.  2009.  49f. 
Monografia  apresentada  ao  curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu  em  Gestão 
Financeira, Contábil e Auditoria, da FECEA - Faculdade de Ciências Contábeis e 
Econômicas de Apucarana, Apucarana, 2009

SANTOS, José Luiz dos.  Fundamentos de Contabilidade de Custos / José Luiz 
dos Santos, Paulo Schmidt,  Paulo Roberto Pinheiro, Marcelo Santos Nunes. São 
Paulo, Atlas, 2006.



59

SÃO PAULO. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Manual Básico: A lei de 
Responsabilidade Fiscal. São Paulo, 2007.

SLOMSKI,  Valmor.  Manual  de  Contabilidade  Pública:  um  enfoque  na 
contabilidade municipal,  de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.  2 
ed. São Paulo: Atlas, 2003.

VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade de Custos: um enfoque direto 
e objetivo.  Paulo Eduardo V. Viceconti,  Silvério das Neves – 4° edição revista  e 
ampliada -São Paulo, Editora Frase, 1998.

VIEIRA,  Roberto  de  Araújo.  A  importância  do  controle  interno  numa  visão 
moderna  de  gestão  pública.  2009,  121  páginas.  Dissertação  (mestrado  em 
contabilidade) Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.

WEISSHUHN,  Willy.  Análise  de  Custos  na  Formação  de  Preços  em  uma 
Empresa  de  Call  Centers:  um estudo  de  caso.  2004.  Dissertação  (Mestrado  – 
COPPEAD/UFRJ) Rio de Janeiro.

XAVIER.  Manoel  Quaresma.  A Contabilidade  Gerencial  como instrumento de 
apoio  à  gestão  de  uma  entidade  pública:  Um  estudo  de  caso  na  Prefeitura 
Municipal de Maringá- PR. 2007, 140 p, Dissertação (Mestrado) Curso de Mestrado 
em Contabilidade do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal  
do Paraná. Curitiba.

XAVIER,  Manoel  Quaresma.  Orçamento Público.  Curso de especialização em 
Gestão Pública Municipal. Universidade Estadual de Maringá. Apostila. 200?.

ZORZAN, Anderson Paulo; GARCIA, Flávio Rodrigues; CAVALHEIRO; Tiago. A Lei 
de Responsabilidade Fiscal sob a ótica dos Ambientes de Aprendizagem. 2007. 
Monografia  (Graduação).  Título  de  Bacharel  em  Administração  Pública  pela 
Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana.


	LiSTA DE SIGLAS
	1 INTRODUÇÃO
	2. OBJETIVOS
	2.1 GERAL
	2.2  ESPECÍFICOS

	3 3. METODOLOGIA
	4 JUSTIFICATIVA 
	5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	5.1 GESTÃO PÚBLICA
	5.1.1  Gestão
	5.1.2 Gestão Pública

	5.2 CONTABILIDADE PÚBLICA
	5.2.1 Contabilidade
	5.2.2 Contabilidade Pública
	5.2.3 Legislação Pública

	5.3 Contabilidade de Custos
	5.3.1 Terminologias Contábeis
	5.3.2 Os Diferentes Tipos de Custos

	5.4 CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES – ABC
	5.4.1 Campos de Aplicação do Critério ABC
	5.4.2 Vantagens e Desvantagens do Custeio ABC

	5.5 IMPORTÂNCIA (ANÁLISE) DO MÉTODO ABC APLICÁVEL À GESTÃO PÚBLICA

	6 RELATO DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE OURINHOS
	6.1 Sugestões de Melhoria

	7. Considerações Finais
	8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

