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1 - Introdução

Os administradores públicos tem procurado melhorar a aplicação dos

recursos públicos.  A idéia de melhor aplicar os recursos também está focada

na melhor alocação deles à atividades-fins.  É comum, a imprensa noticiar

questões ligadas a má qualidade dos serviços prestados pelo Estado.

Em grande parte dos casos, uma melhor distribuição dos recursos para

atividades-fins pode melhorar substancialmente a qualidade desses serviços.  A

administração pública gasta muito em atividades-meio que não trazem bem

estar para a população. São controles por controles, burocracias sem  finalidade

e falta de foco no objetivo central da administração pública ou do próprio papel

do Estado. Ao longo do tempo isso tem mudado, mas ainda é insuficiente para

que os serviços públicos atinjam um nível satisfatório.

Repartições públicas com servidores desmotivados e serviços supérfluos

agravam a qualidade da prestação do serviço, e elevam substancialmente o

custo das atividades prestadas pelos governos.

As organizações privadas tem com o passar dos anos, procurado

intensificar o controle das despesas e dos custos, principalmente os

administrativos. Não que a administração da empresa não seja importante, mas

o cliente,  que é para muitos o maior ativo de uma organização vê a instituição

pela qualidade do seu produto ou serviço.  Visando identificar estes custos de

atividades-meio, muitas empresas tem implantado os chamados sistemas de

gestão, que monitoram todas as atividades técnico-administrativas da

organização, integrando através de um  sistema de informações, todas as

atividades operacionais e administrativas;  reduzindo trabalhos redundantes,

melhorando o nível de informação;  identificando gargalos e ineficiências

produtivas, portanto, melhorando a produtividade da organização.

É claro que quanto mais complexa a organização pública ou privada,

mais difícil é a implantação de tal sistema. Mas, geralmente, quanto mais

complexa, mais problemas e ineficiências a instituição possui.
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O assunto mais abordado atualmente pelos administradores públicos

está na maior alocação de recursos humanos, materiais, financeiros para o

cumprimento das atividades-fins do Estado. Isto requer o deslocamento de

esforços para a prestação dos serviços voltados para o público, tendendo a

melhorar sensivelmente a qualidade do serviço público.  A vantagem desta

metodologia é que ela tende ainda a identificar atividades supérfluas, auxiliando

portanto, na redução dos custos públicos, através de medidas operacionais.

Estas medidas reduzem os cortes lineares no orçamento que prejudicam

substancialmente a qualidade do serviço prestado, e muitas vezes cortam

gastos essenciais ao invés de cortarem gastos supérfluos e de atividades-meio.

 O foco central do debate no trabalho se concentra na demonstração de

técnicas de Controle,  Contabilidade Gerencial  e Orçamento voltadas para a

identificação de atividades supérfluas e não essenciais; sua medição através de

um sistema de custo adequado e;  uma melhor alocação de recursos para as

atividades-fins, ou seja, o deslocamento dos recursos das atividades não

essenciais para as atividades que justificam a presença do Estado na

sociedade.

2 - Custos na Administração Pública

2.1 -  A Administração Pública

Para Teixeira1  “ a administração pública e suas entidades, em certo

sentido, pertencem aos cidadãos”.  A administração pública não é um fim em si

mesma.  Ela como todas as organizações administrativas, é baseada numa

estrutura hierarquizada com graduação de autoridade, correspondente às

diversas categorias funcionais, estabelecendo uma relação de subordinação.

                                                       
1 TEIXEIRA, Hélio. SANTANA, Solange Maria. Remodelando a gestão pública. São Paulo:
Edgard Blucher, 1994. Pg. 10.



5

A Constituição Federal2 através do Artigo 2°, definiu os três poderes da

União; que são independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo

e o Judiciário.

Figura 1 - Três Poderes da União

A administração pública é exercida pelos órgãos da administração direta,

pelos órgãos da administração indireta e pelos órgãos da administração

delegada.

A administração direta compreende a organização administrativa do

Estado. A administração indireta é aquela atividade administrativa,

caracterizada como serviço público, deslocado do Estado, para outra entidade

por ele criada. Integram a administração indireta, as autarquias, as empresas

públicas, as sociedades de economia mista e as fundações. A administração

delegada consiste na atribuição à terceiros de encargos públicos, através de

concessão (com contrato) ou permissão (sem contrato).

                                                       
2 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 3.ed. São
Paulo: Atlas, 1993.
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A administração pública é dividida segundo as atividades que exerce, em

atividades-meio e atividades-fins.

As atividades-meio têm o objetivo de assegurar os controles internos da

administração pública através principalmente de atividades de assessoramento

e dos serviços auxiliares.  Já as atividades-fins têm como objetivo assegurar os

serviços caracterizados como essenciais, complementares e públicos, cujas

finalidades são as de promover o bem-estar social da coletividade.

A população em geral vê a administração pública essencialmente pelas

atividades-fins. Por isso, existe a preocupação do direcionamento dos recursos

públicos para as atividades essenciais prestadas pelo Estado. Os controles

devem existir, mas não devem ser o centro das atenções do Estado. A

modernização, informatização e busca da qualidade nas atividades-meio

também devem ser buscadas. No entanto,  o foco ou a própria razão da

existência da administração pública são suas atividades-fins prestadas ao

público. O quadro a seguir mostra a distinção entre atividades-meios e fins,

segundo Slomski.

Figura 2 - Atividades-meios e Atividades-fins

 

 

 Fonte: SLOMSKI, Valmor. Mensuração do Resultado Econômico em Entidades Públicas: Uma

Proposta.  São Paulo. Dissertação de Mestrado. FEA/USP, 1996.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADES-MEIO ATIVIDADES-FINS

 FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO
• Pesquisa
• Planejamento
• Organização
 
 FUNÇÕES DE CHEFIA
• Comando
• Coordenação
• Controle
 
 SERVIÇOS AUXILIARES
• Administração de Pessoal, material, financeira,

patrimonial, orçamentária, documental, cadastro
        geral dos cidadãos.

 ESSENCIAIS
• Segurança
• Defesa Nacional
• Justiça
 
 COMPLEMENTARES
• Saúde
• Agricultura
• Educação
• Bem estar social
• Desenvolvimento Urbano e Econômico
• Incremento de Obras Públicas
 
 SERVIÇOS PÚBLICOS
• Transportes Coletivos, Iluminação, Limpeza Pública,

Abastecimento.
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 O serviço público é o conjunto de atividades-meio e de atividades-fins

que são exercidas ou colocadas à disposição, prestadas diretamente, permitidas

ou concedidas pelo Estado, visando oferecer o maior e melhor grau possível de

bem estar social à coletividade.  Não se justifica a existência do Estado senão

como entidade prestadora de serviços e utilidades aos indivíduos que o

compõem.

 Conclui-se portanto, que cabe ao Estado, através de seus controles

internos e externos, mensurar a eficácia no serviço público, como forma de

justificar a cobrança de impostos.

 

 2.2 - O Modelo de Informação e de Custo para a Administração Pública

 

 O modelo de informações deve ser um instrumento para o

desenvolvimento de um sistema de informações capaz de criar um ambiente

gerencial onde a informação se torne um elemento indutor e facilitador das

ações dos gestores para a otimização do resultado.

 O modelo de informação deve conduzir a uma visão global do sistema,

de forma a ordenar e integrar seus subsistemas. Sua materialização dá-se

através do sistema de informações, que é o produto de suas definições.

 A entidade pública é um sistema aberto que comunga no cenário a

impactação de energias com os sistemas: político, social, econômico, ecológico,

etc., recebendo e oferecendo oportunidades e ameaças.
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 Figura 3 - Ambientes na Entidade Pública

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: SLOMSKI, Valmor.  Op. cit. p. 46.

 

 Há muitos diferentes tipos de custos, e os custos podem ser classificados

de várias maneiras, de acordo com as necessidades da administração pública.

Há muita complexidade na área de custos, que surgem ou por causa da própria

natureza dos custos, ou por causa das maneiras pelas quais os custos são

utilizados.

 O administrador público responsável pelo planejamento e pelo controle

das operações, porém, já estará interessado em maiores detalhes.  Por

exemplo, desejará saber quanto custa manter determinados serviços não

essenciais, uma divisão de um departamento,  quanto custa prestar

determinado serviço para a população. Neste caso, informações detalhadas de

custo poderão ser fornecidas por um sistema de custos, para serem utilizadas

no planejamento, orçamento, controle das operações e na tomada de decisões.

 AMBIENTE EXTERNO
• Político
• Social
• Econômico
• Ecológico, etc.

 
 MISSÃO

 SISTEMA DE
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 CRENÇAS E
VALORES

 
 SISTEMA SOCIAL

 
 SISTEMA DE

INFORMAÇÃO

 
 SISTEMA
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 SISTEMA
FORMAL
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 Com os recursos escassos,  as informações de custos se tornam

essenciais no auxílio aos administradores públicos, na melhor aplicação dos

recursos e na melhor prestação dos serviços ao público.

 Na necessidade permanente de se reduzir os déficits públicos nas três

esferas de governo,  cortar custos deve constituir-se na maior preocupação dos

administradores públicos. Entretanto, é necessária à manutenção da qualidade

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

qualidade do serviço prestado ao público.

 Outra deficiência verificada nos cortes de orçamento lineares é a falta de

sensibilidade sobre onde estão os gastos supérfluos e que portanto, podem ser

cortados sem a piora na qualidade dos serviços essenciais ao público.

 Existem custos que podem ser controlados e outros que não podem. Esta

classificação de custo, também, depende de um ponto de referência. Todos os

custos são na verdade, controláveis a um nível ou outro de gerência.

 Um custo não pode ser visto como incontrolável apenas por ser um custo

fixo, como pessoal por exemplo na administração pública.  Há uma tendência

para confundir as características comportamentais do custo com sua

controlabilidade. Por exemplo, o seguro contra incêndio é um custo fixo, mas é

também um custo controlável pelo administrador público que contrata a

cobertura de risco com a companhia de seguros.

 

 3 - Análise das Atividades Públicas

 

 Um dos problemas crônicos do setor público no Brasil é a predominância

de uma prática gerencial fundamentada em estruturas com excessivos níveis

hierárquicos e departamentos. Isso gera lentidão administrativa, comunicação

formal, burocrática e lenta, além de serviços e produtos que não satisfazem à

população.

 Visando enfrentar este problema, a administração apresenta o

gerenciamento de processos, conhecida também como análise do processo do
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negócio.  Esse enfoque de gestão defende que a organização deve mudar a

forma de pensar, abandonar a visão de estrutura departamentalizada e

concentrar a atenção nos processos.  O gerenciamento de processos derruba

barreiras entre as áreas da organização, elimina feudos, promove integração,

serve como etapa preliminar em programas de qualidade total e garante

serviços públicos de melhor qualidade.

 No gerenciamento de processos, considera-se uma instituição pública um

grande processo cuja missão é atender às necessidades do cidadão (principal

cliente), mediante a prestação de serviços, gerados a partir de insumos,

recursos e informações recebidos de fornecedores, e processados por

servidores públicos com o uso de recursos materiais, técnicos e gerenciais.

 Basicamente, existem duas maneiras principais de se ver uma

organização, do ponto de vista funcional e do ponto  de visto do processo.

 A visão funcional se baseia no organograma como modelo primordial do

negócio. Todos os recursos pertencem a departamentos individuais. A

especificação e perícia funcionais são os principais motivos na formação dos

departamentos, os quais, por sua vez, estão relacionados através de uma

hierarquia de estruturas de subordinação. Observar a administração pública

como um estrutura organizacional nos leva a analisar os resultados gerados por

centros de responsabilidade.

 Em contraste, a visão de processo enfoca o próprio trabalho a fim de

administrá-lo e não a estrutura organizacional. Neste nível, os insumos são

capital, recursos humanos, materiais, informação, serviços de terceiros e

tecnologia.
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 O grande processo se divide em outros mais simples, até chegar à tarefa

individual. Os processos se interligam, formando cadeias cliente-fornecedor. A

partir do cliente externo (cidadão), os processos se comunicam: o anterior é

fornecedor; o seguinte, cliente. A própria classificação funcional-programática

instituída em 1974 com a função de modernizar o orçamento público e inserir

formas mais adequadas de controlar os custos públicos, pode ser considerada

como uma forma de se estabelecer o gerenciamento de processos  na

administração pública.

 Esta nova estrutura apresenta um rol de programas associados a

objetivos concretos e um rol de subprogramas vinculados aos objetivos

das organizações.

 Esta classificação obedece ao seguinte esquema de subdivisões das

atividades governamentais: a) funções; b) programas; c) subprogramas; d)

atividades; e) tarefas; f) projetos.

 Vejamos, as definições de formas resumida:

a)  funções: é o propósito direto estabelecido pelos órgãos políticos e que

deve ser cumprido pelo Governo. Por exemplo: Educação e Saúde

Pública;

b)  programas: é um instrumento destinado a cumprir as funções do

Estado, através do qual se estabelecem objetivos ou metas

quantificáveis. Exemplos: Educação Primária, Superior, etc.;

c)  subprogramas: é uma divisão de certos programas e complexos,

destinada a facilitar a execução em um campo específico, exemplo:
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Ensino Secundário, Ensino Comercial, etc.;

d)  atividades: é uma divisão mais reduzida de cada uma das ações que

se deve desenvolver para cumprir as metas do programa ou

subprograma. Por exemplo:  dentro do Ensino Comercial, podem ser

abertas atividades de instrução, medidas pelo número de horas e

aulas a serem ministradas;

e)  tarefas: é uma operação específica a ser efetuada dentro de um

processo realizado para a obtenção de um resultado determinado. Por

exemplo, dentro da atividade de publicação de material didático pode-

se estabelecer as tarefas de redação de textos, edição, etc.

f)  projetos: é um conjunto de obras realizadas dentro de um programa ou

subprograma de inversão, executados para a formação de capital.

A classificação funcional-programática apresenta um nível de informação

mais detalhado, portanto, mais adequado para a gerência.

A ótica do processo proporciona uma maneira poderosa  de analisar uma

instituição porque essa é a maneira pela qual o cliente/cidadão a vê. Uma

pessoa interage com o Estado através de seus processos e serviços.

Há duas razões principais para se executar o gerenciamento de

processos:

a)  o gerenciamento de processos pode ser usado com  um fim em si

mesma, para guiar programas de redução de custos e de tempos de

prestação de serviços, de melhoria da qualidade do processo ou

outros esforços para melhoria do desempenho da organização;
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b)  ele pode ser usado também como etapa preliminar para complementar

outras técnicas como o custeio baseado em atividades,

aperfeiçoamento de indicadores de desempenho e no apoio às

decisões.

O gerenciamento de processos apresenta todas estas atribuições pois é

determinante no conhecimento dos serviços públicos. Conhecendo o que e

como se faz pode-se perceber pontos fortes e fracos na prestação dos serviços,

encontrando os chamados fatores críticos de sucesso, que ajudarão na escolha

de metas não financeiras e auxiliarão a gerência na gestão dos custos.

Dificilmente se consegue redução de custos mantendo a qualidade dos serviços

sem se conhecer adequadamente os processos de execução desses serviços.

Batista3  trata que para existir o efetivo gerenciamento de processos no

setor público é importante que os conceitos e princípios fundamentais dessa

maneira de gerenciar sejam do conhecimento de todos na organização.

As principais definições que podem auxiliar os administradores públicos

no gerenciamento de processos são:  qualidade, relação custo/benefício,

processo, insumos e fornecedores, clientes e produtos e serviços,

características da qualidade do produto/serviço, verificação de qualidade e

medidas não financeiras.
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A qualidade é o que o cliente quer. É satisfazer a suas necessidades e

expectativas. Sob a perspectiva da gestão de qualidade, pode-se dizer que um

produto ou serviço, prestado por um órgão público é de qualidade quando

satisfaz às necessidades dos clientes internos ou externos, ou ainda quando

atende ou mesmo supera suas expectativas.

O serviço prestado por uma escola pública, é de qualidade quando

satisfaz às necessidades da população (cliente final).

A qualidade total é o verdadeiro objetivo da organização que busca a

satisfação das necessidades de todas as pessoas por ela impactada, em todas

as dimensões da qualidade: custo, atendimento, segurança, moral e ética.  No

setor público é um conceito intimamente ligado ao cidadão e aos clientes

internos. O mais importante no serviço público é atender às necessidades do

cliente em todas as dimensões da qualidade.

Na relação custo/benefício dois aspectos são considerados: o custos

para a organização e o preço para o cliente.

O processo é um conjunto de atividades predeterminadas, executadas

para gerar produtos ou serviços que atendam às necessidades dos clientes.  A

organização é um processo que se subdivide em vários subprocessos, os quais

se subdividem em atividades e estas em tarefas. Os diversos setores

organizacionais executam as atividades desses subprocessos.

A preocupação de custos e qualidade deverá ser tomada nas respectivos

geradores dos custos, nas unidades de negócios, através de metas ou

                                                                                                                                                                    
3 BATISTA, Fábio F. et all. Passos para o Gerenciamento Efetivo de Processos no Setor
Público: Aplicações Práticas. Textos para Discussão n° 427. Brasília: IPEA, 1996.
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benchmarking, isto possibilitará por exemplo, comparar o custo de um aluno de

medicina por mês da Universidade do Rio de Janeiro com o mesmo na

Universidade de São Paulo.  Pode-se também através do modelo  proposto a

seguir, comparar o custo de um paciente num hospital municipal de Porto Alegre

com um do mesmo caso do hospital de Fortaleza.

A qualidade do curso só poderá ser medida através de medidas não

financeiras ou pesquisas junto ao público cliente.

Geralmente, em cada processo existe um subprocesso. Uma escola, por

exemplo, subdivide-se em outros processos menores: administração de

recursos financeiros, admissão de alunos (matrícula), biblioteca, secretaria,

elaboração do calendário escolar, etc. Cada processo é cliente do processo

anterior, enquanto este é seu fornecedor.

Figura 4 - Processo Hospital

Os processos são divididos em subprocessos. O processo Hospital por

exemplo é dividido da seguinte forma.

Hospitais
Estaduais

Secretaria
Estadual de Saúde

Cliente externo:
Pacientes
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Quadro 1 - Exemplos de Processos de Setores de um Hospital

Subprocessos Setor

Assistência ao recém-nascido de parto normal Neonatologia

Assistência ao paciente grave Neurocirurgia

Assistência ao paciente sem diagnóstico Clínica Médica

Atendimento ao paciente cirúrgico Cirurgia Plástica

Aquisição de gêneros alimentícios Centro de Nutrição

Coleta de material para exames Laboratório

Recebimento de material Centro de Material e Patrimônio

Fonte: BATISTA, Fábio Ferreira. et. all. Passos para o Gerenciamento Efetivo de Processos no

Setor Público: Aplicações Práticas. Brasília: IPEA, 1996. p. 12.

Um hospital, por exemplo,  reúne todos ou – pelo menos – alguns dos

seguintes clientes: o paciente, os funcionários, médicos, enfermeiros e outros

profissionais da saúde, acionistas (setor privado), os contribuintes (serviços

públicos) e a comunidade atendida.

Na área de educação, pode-se citar o exemplo das Delegacias Regionais

de Ensino de São Paulo. Elas desdobram e repassam para as escolas o Plano

Geral de Trabalho para o Sistema Educacional, que é um dos produtos da

Secretaria Estadual de Educação. Portanto, as Delegacias de Ensino são

fornecedoras das escolas e clientes diretos da Secretaria Estadual de

Educação.

O quadro a seguir mostra alguns dos produtos da escola e seus

respectivos clientes.
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Quadro 2 - Alguns Produtos e Clientes de uma Escola

Produtos Clientes

Aula Aluno

Aluno formado Comunidade/sociedade

Aluno ao fim de cada ano Professores do ano seguinte

Fonte: BATISTA, Fábio Ferreira. op. cit. p. 13.

Cada cliente tem necessidades e expectativas. Os usuários dependem

do constante suprimento de materiais e insumos para manter suas atividades. A

falta de produtos essenciais é, por exemplo, uma das causas do adiamento de

cirurgias.

Para atender às necessidades dos clientes, utiliza-se o desdobramento

da função qualidade que consiste em identificar e incorporar ao produto ou

serviço determinadas características.

As características da qualidade referem-se às dimensões da qualidade.

Mas, para verificar qualidade, é preciso transformar as características da

qualidade em itens de controle da qualidade que são medidas não financeiras.

Eles são um conjunto de características mensuráveis, cuja verificação

sistemática é essencial para a garantia da qualidade e satisfação do cliente.
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Quadro 3 - Transformação de Características da Qualidade em Itens de

Controle

Característica da Qualidade Itens de Controle Fórmula

Alta produção Índice de produção N° semanal de requisições atendidas

Custo operacional baixo Custo global por

requisição

Custo mensal e n° de requisições

atendidas

Item comprado pelo menor

preço

Índice de preços Soma mensal dos preços reais pagos

Soma mensal dos preços de mercado

É possível estabelecer os principais itens de controle, sua situação atual,

metas a serem alcançadas e executar, portanto, o controle de qualidade ou

gerenciamento de processos.

Em síntese, o gerenciamento de processos consiste basicamente em

estabelecer, manter e melhorar padrões. Um centro de treinamento, por

exemplo, ao implantar esse modelo gerencial, estabelece um padrão de

atendimento para garantir um índice de aprovação (ótimo e bom) de 90% (no

mínimo) nos seus cursos e eventos.

Um dos primeiros passos para o gerenciamento efetivo dos processos

organizacionais é identificar uma unidade gerencial, seu negócio e missão.

Existe uma unidade, quando há processos, relação entre clientes e

fornecedores, produtos/serviços bem definidos, missão específica e geradores

ou direcionadores de custos distintos.
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O negócio é a descrição das atividades que a unidade executa. A missão

é uma declaração na qual, além de se afirmar a finalidade da unidade,

apresenta-se a importância da atividade exercida.

Quadro 4 - Missão da UTI de um hospital

Negócio: Assistência hospitalar multidisciplinar intensiva

Missão: Prestar assistência hospitalar, intensiva e multidisciplinar, ao paciente criticamente

enfermo de várias especialidades, objetivando sua recuperação

Um fator importante, consiste na listagem dos recursos humanos;

máquinas, equipamentos e instalações mais relevantes; e o método de trabalho

empregado, com o propósito de apresentar os recursos disponíveis na unidade

para o cumprimento de sua missão.

Quadro 5 – Recursos Disponíveis na UTI Neonatal de uma Maternidade

Recursos humanos
11 pediatras
5 enfermeiras
10 auxiliares de enfermagem

Máquinas e equipamentos
3 respiradores infantis
4 oxímetros de pulso
6 bombas infusoras
4 berços aquecidos
4 incubadoras

Método gerencial e técnico
Assistência de enfermagem

A listagem dos produtos/serviços da unidade também é importante,

visando o conhecimento de maneira detalhada, o que cada unidade produz e a

quem ela serve.
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O gerenciamento do processo se inicia com a seleção do produto ou

serviço mais importante para o cliente. Uma unidade dispõe, muitas vezes, de

dezenas de processos.

Quadro 6 - Principais Fornecedores e Insumos de um Centro Obstétrico

Negócio: Assistência à gestante em trabalho de parto
Principais fornecedores Insumos

Centro de esterilização Material esterelizado
Farmácia Medicamentos
Lavanderia Roupas
Centro de nutrição e dietética Alimentação
Profissionais de saúde Conhecimento técnico

Recepção Admissão da gestante

O conhecimento dos clientes é importante,  tendo em vista a necessidade

de se saber suas necessidades e expectativas. O cliente na administração

pública é o cidadão que utiliza os serviços públicos.

Quadro 7 - Principais Clientes de um Centro Obstétrico

Negócio: Assistência à gestante em trabalho de parto
Produtos/serviços Clientes

Assistência qualificada durante o parto Gestante
Informações sobre a evolução do parto Pai
Segurança para manipular equipamentos Funcionários
Paciente com o preparo adequado Médico
Assistência durante os primeiros minutos de vida Recém-nascido
Pacientes estáveis Equipe da sala de recuperação
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Figura 5 - Clientes de um Posto de Saúde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gerenciamento de processos também está ligado a programas de

qualidade. Os programas de qualidade desenvolvidos pelas organizações

sempre requerem a identificação e a descrição dos processos de trabalho, isto é

o ponto inicial de qualquer programa de qualidade.  As normas ISO e o Prêmio

de Qualidade da Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade exigem a

descrição dos processos da organização. No entanto, surgem muitas

dificuldades na determinação do seja um processo ou uma atividade. Na

administração pública isto não é um problema, na própria classificação

funcional-programática do orçamento programa existe bem explicitado os

programas, subprogramas, atividades, etc. No entanto,  deve-se ter sempre em

mente uma visão sistêmica da instituição, ou seja, vê-la como um conjunto de

Cliente: superiores hierárquicos

n Diretor do centro de Saúde
n Diretor regional de Saúde
n Secretário de Saúde

 Usuários

n Gerente do posto de Saúde
  (técnico de administração)
 

 Gerente (dono do processo)

n Crianças de zero a 12 anos
n Pais das crianças
n Comunidade

 Equipe

n Auxiliares de enfermagem
n Agentes de saúde
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sistemas que se interagem, recebendo e prestando serviços entre si. De posse

de todos os processos descritos criteriosamente é que se pode perceber

redundância de trabalho, desperdício de recursos, pouca preocupação com os

serviços fins da instituição, baixa qualidade nos serviços prestados, falta de

indicadores de qualidade, falta de integração entre sistemas informatizados e

falta de interação entre as áreas.

Tudo isso tem impacto negativo na qualidade do trabalho e no aumento

dos gastos públicos. Dimensionando estes problemas,  pode-se através de

equipes de trabalho multifuncionais estabelecer maneiras de tentar resolvê-los

estabelecendo sempre indicadores que meçam os resultados antes e depois da

efetivação de tal metodologia.

Através do gerenciamento de processos percebe-se os fatores que

causam os custos (cost drivers), ou seja, aqueles itens que têm uma relação

direta com os custos, que os geram dentro de cada processo de trabalho.

O custeio baseado em atividades inspira-se no gerenciamento de

processos, que incorpora conceitos em que um negócio é uma série de

processos inter-relacionados e que esses processos são constituídos por

atividades que convertem insumos em resultados. Portanto, a crença

fundamental por trás desta abordagem de custeio é que o custo é causado,  e

as suas causas podem ser gerenciadas. O custeio baseado nas atividades

objetiva o seguinte:

a)  calcular melhores custos para os serviços prestados pelas

organizações públicas ou privadas;
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b)  apoiar os esforços na redução de custos;

c)  apoiar os esforços de aperfeiçoamento do processo do negócio.

 Ele serve ainda, como base para programas de melhoria contínua:

a)  apoiar melhores medições do desempenho;

b)  desenvolver melhores técnicas para a avaliação de propostas de

investimento;

c)  estender aperfeiçoamentos através do custeio por metas;

d)  apoiar a administração pública em programas de qualidade.

Todas estas atribuições são propostas que tem como base um sistema

de informação sobre custos  mais adequado que forneça informações mais

confiáveis.

Uma vez concluída o gerenciamento de processos, é preciso guiar os

esforços de aperfeiçoamento da organização, através de duas etapas: primeira,

identificar os problemas; segunda, resolvê-los através de recomendação de

soluções e da elaboração de um plano de implementação.

A primeira tarefa para se conseguir o aperfeiçoamento do processo de

redução de custos é identificar os problemas internos do processo e suas

causas básicas.

As informações provenientes da definição de atividades e da análise do

processo são particularmente úteis para a descoberta de muitos problemas no

serviço público, principalmente, aqueles ligados às atividades-meio. Os mais

comuns são lacunas, desperdício, ineficiência e instabilidade.

A análise mais importante consiste em determinar se existem lacunas na
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satisfação das necessidades dos clientes externos. Ao fazer esta pergunta, é

preciso que o administrador público inclua os serviços internos, além da

prestação do serviço aos cidadãos ou clientes.

A identificação de lacunas leva a organização a concentrar sua atenção

nas exigências realmente importantes para o pleno atendimento ao público.

Consegue-se identificar as lacunas comparando o resultado de um processo

com as exigências do cidadão.   Uma pessoa que vai a um hospital público e

consegue marcar uma consulta apenas para daqui a dois meses é um exemplo

de uma lacuna que precisa ser corrigida, visando à melhoria da qualidade do

serviço hospitalar.

O administrador público pode identificar problemas de desperdício em

atividades que não adicionam valor agregado no modelo de descrição de

atividades.

A melhor maneira de identificar ineficiências é o exame da seqüência do

fluxo de trabalho.  Mesmo que todas as atividades sejam de valor agregado, sua

seqüência pode tornar ineficiente o processo global.  Pode-se também, detectar

ineficiência identificando as atividades cujos custos são desproporcionalmente

altos em relação ao seu valor.

Uma alta variação nos insumos gastos em atividades-meio, indica a

presença de instabilidade. Em termos gerais, um processo instável é custoso de

duas maneiras. Em primeiro lugar, o processo em si é custoso. Segundo, um

processo instável exige mais recursos gerenciais para monitorar, acelerar e

coordenar as atividades do que deveria.
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4 -  O Orçamento Público e sua Relação com os Custos

Para tornar clara a aplicação dos recursos arrecadados dos

contribuintes, é importante a elaboração de um relatório que explique de forma

simplificada a origem dos recursos e sua aplicação.

Figura 6 - Origem dos recursos

Patrimonial
9,30%

Diversas
0,20%Transferências

11,10%

Op. Crédito
4,20% Tributária

75,20%

A figura acima mostra a origem dos recursos através de uma relatório

didático e simplificado. Esta metodologia simplista é didática e deve ser um dos

últimos relatórios a ser preparado pelos administradores públicos.

As figuras a seguir mostram a distribuição da despesa segundo seu

grupo e pela classificação funcional-programática, respectivamente.

As funções como Educação e Cultura, por exemplo, também podem ser

abertas por programas, subprogramas, etc.
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Figura 7 - Aplicação dos recursos por grupo da despesa

Pessoal e 
Encargos
65,30%

Investimentos
12,00%

Juros da Dívida
8,10%

Transferências
5,30%

Outros Custeios
9,30%

Figura 8 - Aplicação dos recursos pela classificação funcional-
programática

Educação e 
Cultura

25%

Saúde e 
Saneamento

14%

Segurança 
Nacional

4%

Habitação e 
Hurbanismo

5%

Trabalho
9%

Administração
30%

Outros Custeios
13%

4.1 - Modelagem de um Sistema de Custos para a Administração Pública
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Existem poucas referências sobre a modelagem ou delineamento de um

sistema de custos, principalmente para a administração pública.

Matz et al4, colocam como requisitos para a construção de um sistema de

custos o completo entendimento de:

a)  estrutura organizacional da instituição;

b)  procedimento ou processos de manufatura; e,

c)  tipo de informação de custo desejada e exigida pela administração.

Os autores têm como pressuposto do sistema a existência de uma

estrutura organizacional estabelecida capaz de suportar funções hierárquicas

que exerçam autoridade e responsabilidade. O entendimento do processo

deveria servir para gerar relatórios significativos que demonstrassem êxito ou

falha de um preestabelecido custo de ação. Mas, para delinear os sistemas de

custos na administração pública são necessários os seguintes elementos:

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.

Além destes elementos, existem outros questionamentos que precisam

ser respondidos para se conseguir a adequação de um sistema de custos:

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

(gerenciamento de processos);

                                                       
4 MATZ, Adolph. et al. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 1978, p. 51.
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b)  a atividade base correta para a aplicação das despesas indiretas

(direcionadores de custos) ao programa.

O sistema de custo baseado nas atividades se adequa muito bem ao

serviço público. Através da classificação funcional-programática pode-se

estabelecer direcionadores de custos para cada programa, subprograma, etc.,

estabelecendo fontes de comparação com orçamento, estados e municípios, por

exemplo.

A teoria por trás do custeio baseado nas atividades considera que

praticamente todas as atividades em uma organização existem para apoiar as

atividades-fins (no governo as atividades essenciais como: Saúde, Educação,

Segurança, etc.) e que, portanto, devem ser considerados como integrantes dos

custos da atividade típica ou fim.

O foco na atividade, por outro lado, serve de base para relacionar a

demanda dos serviços por atividades executadas.

A metodologia desse sistema, compreende então:

a)  identificação das atividades e o custo correspondente;

b)  alocação do custo departamental ao custo da atividade;

c)  pode ser útil a separação entre custos variáveis e fixos, estes últimos

considerados variáveis no longo prazo;

d)  identificação dos direcionadores de custo (cost drivers);

e)  divisão do custo da atividade pelo cost driver.

A atribuição de custos às atividades/programas deve ser feita da forma

mais criteriosa e objetiva, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
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alocação direta, rastreamento e rateio. Alocação direta se faz quando existe

uma identificação clara e direta (custos diretos); o rastreamento é a alocação

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

menos desejada forma de alocação e se inspira num critério de volume, como:

horas máquina, horas de mão-de-obra direta, etc. A medida de atividade ou os

direcionadores de custos são identificados através da investigação das

atividades e seu efeito sobre o custo do serviço. Alguns exemplos de possíveis

direcionadores.

Quadro 8 - Exemplos de direcionadores de custos

ATIVIDADES/PROGRAMAS EXEMPLOS DE DIRECIONADORES

• Ensino fundamental • Número de alunos matriculados

• Saúde pública • Número de consultas realizadas

• Segurança pública • Número de ocorrências policiais

• Saneamento • Número de casas atendidas

O custeio baseado em atividades se propõe a fornecer atributos e

informações que ajude os administradores a tomar decisões.  A propósito, o

objetivo da informação é o de capacitar uma organização a alcançar seus

objetivos pelo uso eficiente de seus recursos, isto é, homens, materiais,

máquinas, outros ativos e dinheiro. Em sentido amplo a idéia de eficiência é

expressa pela relação “inputs” e “outputs”.

O sistema de custo baseado em atividade pode também auxiliar no

preparo do orçamento, devido a qualidade da informação que fornece.

A figura a seguir mostra o fluxo  do sistema proposto, desde o Balanço

Orçamentário até a avaliação dos resultados. Este modelo será explanado no

exemplo do item 4.4.
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Figura 9 - Fluxo do sistema de custo proposto

SISTEMA
ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA
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CUSTOS INDIRETOS
Administração,
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Rastreamento com
base nas atividades

CUSTOS TOTAIS
ACUMULADOS POR

ATIVIDADES

Mensuração Física
Análise das variações
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Metas previstas x
Metas realizadas

CUSTOS
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(funcional-programática)

Resultado: VARIAÇÕES
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PATRIMONIAL
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4.2 -  Alocação dos Custos Públicos com Base nas Atividades

Quando os programas ou subprogramas interagem entre si, fornecendo e

recebendo custos, o método tradicional de alocação baseado em degraus perde

o sentido, pois não prevê esta integração. Este relacionamento recíproco até

algum tempo era ignorado por contadores, pois eles não dispunham de

computadores que facilitam os cálculos inerentes ao método. Atualmente,

existem programas de computadores que ajudam a adoção desses conceitos.

Para Corrar a “A interação entre os departamentos é que requer que a

distribuição dos custos entre os departamentos seja feita de forma recíproca.”5

A partir desta idéia, devemos explicar alguns conceitos importantes no

estudo:

a)  centro de custos: é o esquema básico de acumulação de dados

contábeis por responsabilidade;

b)  centro de custos meios: os custos incorridos nesses centros não estão

diretamente relacionados com os produtos. Os departamentos de

serviços de alguma forma dão suporte aos centros de custos

produtivos (fins). Dessa maneira os custos incorridos são alocados aos

centros produtivos e destes aos produtos através de métodos que

podem abordar a reciprocidade entre eles ou não;

 

c)  centro de custos fins: são unidades responsáveis pela produção dos
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serviços públicos finais. Os custos internos mais os recebidos dos

centros meios formarão os custos que serão alocados aos serviços

finais;

d)  custo direto: é aquele que pode ser diretamente relacionado a um

centro de custos típico;

e)  custo indireto: é aquele vinculado a um centro de custo atípico, ou

aquele que não  pode ser relacionado  diretamente a uma função;

f)  atividade: um processo que combina, de forma adequada pessoas,

tecnologias, materiais, métodos. Na administração pública, elas estão

vinculadas a uma função, programa, subprograma ou projeto. O

direcionador de custos é o fator que determina o consumo desta

atividade.

Os motivos fundamentais para o melhor reconhecimento possível das

interações entre os centro de custos meios e os centro de custos fins:

a) o método de distribuição de custos utilizado tem impacto no cálculo do

custo dos departamentos de produção e, portanto, no cálculo do custo

unitário e no resultado de cada serviço;

b) proporciona o custeio com maior ou menor precisão dos produtos

estocados e vendidos;

c) impacta os custos dos serviços gerados, afetando a decisão: contratar

ou realizar o serviço.

                                                                                                                                                                    
5 CORRAR. L. J. Alocação de Custos pelo Método Recíproco. Caderno de Estudos, FIPECAFI -
FEA/USP. p. 2.
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4.3 - Modelo de Alocação de Custos com Reciprocidade entre os Centros

Os centros de custos fins (programas ou subprogramas) só recebem

serviços e portanto não distribuem custos.

CT = CD  +  CI

CT =  Custo total;

CD = Custo direto;

CI = Custo indireto.

CT - CI = CD

CT = X

CI = A x X

A = Taxa de alocação de custos

As taxas de alocação de custos são percentuais obtidos em função das

bases de rateio estabelecidas. Dentro de cada centro de custos é estabelecida

uma base segundo o qual os custos serão rateados (direcionadores de custos).

Continuando:

CD = b

CT - CI = CD

X - AX = b

X ( 1 - A) = b X = b/1-A

As equações lineares podem ser representadas por notação matricial.
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a11x1 + a12x2 + a13x3 = b1

a21x1 + a22x2 + a23x3 = b2

a31x1 + a32x2 + a33x3 = b3

Representando:

    a11  a12  a13 x1 b1

    a21  a22  a23 x x2 = b2

    a31  a32  a33 x3 b3

Matriz dos

coeficientes x

Vetor das

Variáveis =

Vetor das

Constantes

A       x X      = b

Onde:

A = representa a matriz dos coeficientes;

X = representa o vetor coluna das variáveis;

b = representa o vetor coluna das constantes.

Mas apresentar a expressão anterior  (X = b/(1 - A) )  em notação

matricial não é muito simples, devido a álgebra matricial não aceitar a divisão

nos mesmos moldes .

Tem-se então:

A x B = C

Se multiplicarmos os membros pelo inverso da expressão (inversos de

A).

(1/A) x AB = (1/A) x C
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Obteríamos

B = (1/A) x C

Logo na álgebra matricial existe o termo que é denominado de inverso

que torna possível a operação. Ele é notado por um expoente negativo.

Inversa de A = A-1

Propriedade:

A-1  x A = A x A-1= I

Isto quer dizer que a inversa de A multiplicada por A resulta na matriz

identidade I. Uma matriz identidade  é uma matriz quadrada que possui o

número 1 na diagonal principal e zero no restante.

Então:

A x X = B

A-1 x AX = A-1 x B

I x X = A-1 x B ou

X = A-1 x B

Aplicação de matrizes no modelo de alocação de custos

X = b/(1-A)

Observando o que foi exposto sobre matrizes, podemos representar a

expressão acima da seguinte forma:

X = (1 - A) -1 x b

X = Total dos custos dos subprogramas realocados;

(1-A) = Matriz identidade (1) menos a matriz com as taxas de alocação

(A);
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b = Custos dos subprogramas que serão distribuídos na razão das taxas

de alocação.

O modelo proposto parte do Orçamento Público. Propõe-se uma base de

comparação de parâmetros físicos, além dos parâmetros monetários.  Um

sistema coerente de Contabilidade Pública deveria comparar o Orçamento

Público estabelecido através de metas não financeiras com as realizações

previstas.

O modelo de sistema de custos com base nas atividades possui atributos

para esta comparação, tendo em vista que pode-se estabelecer a meta de custo

de cada atividade e compará-la com as realizações.

Objetivando ilustrar melhor o modelo proposto, apresentaremos um

exemplo simplificado sobre a utilização matricial para alocação de custos pelo

método recíproco baseado nas atividades e sua comparação com as metas

orçamentárias.

4.4 - Exemplo de Alocação de Custos e sua Comparação com Metas

Orçamentárias

O exemplo a seguir sobre uma Secretaria de Educação, parte  das metas

orçamentárias (físicas e monetárias) e as compara com as realizações

efetuadas, indicando ineficiências na prestação do serviço público.  Ele inicia-se

com a proposta orçamentária e termina com a identificação dos problemas de

excesso de gastos em determinadas atividades sugeridas.
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Quadro 9 - Proposta Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Ensino fundamental Ensino médio Total

Metas físicas:
n° de alunos 12.000

Metas físicas:
n° de alunos 19.000

Metas físicas:
n° de alunos 31.000

Metas
financeiras:

Metas
financeiras:

Metas
financeiras:

Mão-de-obra $10.000 Mão-de-obra $30.000 Mão-de-obra $40.000
Material $10.000 Material $20.000 Material $30.000
Serv.
Terceiros

$10.000 Serv. Terceiros $10.000 Serv.
Terceiros

$20.000

Total $30.000 Total $60.000 Total $90.000
Custo Unitário $2,50 Custo Unitário $3,16 Custo Unitário $2,90

A partir da proposta orçamentária descrita anteriormente, parte-se para a

realização que aconteceu no decorrer do período.

A realização orçamentária é mostrada a seguir, incluindo a alocação dos

custos com base nas atividades. Como já mostrado, esta alocação é mais

realista, identificando os verdadeiros causadores dos custos.

A realização dos custos é mostrada a seguir:

a) Informações iniciais para a alocação dos custos

• Três subprogramas meios (distribuem custos):

 M1 - Edificações Públicas;

 M2 - Administração Geral;

 M3 - Informática.

• Dois programas fins (recebem custos):

F1 - Ensino Fundamental;

F2 - Ensino Médio.
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Quadro 10 - Custos dos Subprogramas antes da Alocação (em  $). (matriz
b)

Mão-de-obra Material Serv. Terceiros Custo total

M1 10.000,00 4.000,00 24.000,00 38.000,00

M2 6.000,00 4.000,00 2.000,00 12.000,00

M3 10.000.00 4.000,00 6.000,00 20.000,00

F1 2.000,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00

F2 16.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00

Total 44.000,00 16.000,00 40.000,00 100.000,00

Quadro 11 -Distribuição dos Custos: Unidades Físicas

C.C Un. Física Potencial S1 S2 S3 P1 P2

M1 m2 10.000 1000 2000 5000 1000 1000

M2 n° empregados 500 100 50 50 100 200

M3 n° computadores 500 100 50 50 50 250

F1 n° de alunos 10.000 0 0 0 0 0

F2 n° de alunos 20.000 0 0 0 0 0

Quadro 12 - Distrib. percentual: exemplo do C.C. S1 para o S2 = 2000/10000 = 0,2.

(matriz A) S1 S2 S3 P1 P2

M1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0

M2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0

M3 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0

F1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0

F2 0,1 0,4 0,5 0,0 0,0

A inversão de linha para coluna se refere a mudança de enfoque: de

custo distribuído para custo adquirido.

Fórmula:
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x = b/1-A X = (1-A)-1  x  b

Em matrizes:

M1 1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0 0 38000

M2 0 1 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0 12000

M3 = 0 0 1 0 0   - 0,5 0,1 0,1 0 0 x 20000

F1 0 0 0 1 0 0,1 0,2 0,1 0 0 10000

F2 0 0 0 0 1 0,1 0,4 0,5 0 0 20000

X = I - A x b

M1 0,9 -0,2 -0,2 0 0 38000

M2 -0,2 0,9 -0,1 0 0 12000

M3 = -0,5 -0,1 0,9 0 0 x 20000

F1 -0,1 -0,2 -0,1 1 0 10000

F2 -0,1 -0,4 -0,5 0 1 20000

Inicialmente, utilizamos os valores de custos totais ($38000,..., $12000),

mas, posteriormente usaremos os custos por insumos (mão-de-obra, material,

serviços de terceiros).

O cálculo por insumos é que identificará os gastos que estão

comprometendo o cumprimento do orçamento.

Calculando a matriz inversa de (1-A) utilizamos a planilha eletrônica

EXCEL: passos:

1. entrar com os valores da matriz (1-A) em cada célula;

2. selecionar as células que receberão os novos valores: 5 colunas e 5 linhas.
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matriz 5X5;

3. teclar ( = ) ( igual );

4. clicar o ícone (fx) - funções matemáticas;

5. clicar MATRIZ.INVERSO - Opção Matriz Inversa e CONTÍNUA;

6. selecionar o intervalo de células da Matriz (1-A) e FINALIZAR;

7. teclar simultaneamente: CTRL, SHIFT, ENTER.

Assim, obtém-se:

1,3793 0,3449 0,3448 0 0

0,3966 1,2241 0,2241 0 0

(1-A)-1   =                   0,8103 0,3276 1,3276 0 0

0,2983 0,3121 0,2121 1 0

0,7017 0,6880 0,7879 0 1

A seguir digita-se os dados do Vetor b.

38000

12000

20000

10000

20000

E efetua-se  a multiplicação de matrizes da seguinte forma: passos:

1. entrar com os valores do vetor b;

2. selecionar as células que receberão os resultados;

3. teclar ( = ) - (igual);

4. clicar o ícone ( f x ) - funções matemáticas;

5. clicar  MATRIZ MULT -  multiplicação de matrizes e CONTÍNUA;

6. indicar os intervalores das duas matrizes;
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7. teclar simultaneamente : CTRL, SHIFT, ENTER.

Aparecerão os seguintes resultados.

63.448,28

34.241,38

61.275,86

29.320,69

70.679,31

Os valores de $29.320,69 e $70.679,31 correspondem aos custos totais

dos programas de Ensino Fundamental e Ensino Médio respectivamente. Para

sabermos o custo por aluno matriculado basta dividirmos o custo total pelo total

de alunos.

O custo total realocado: $ 29.320,69 + $ 70.679,31 = $ 100.000,00.

Ensino fundamental = $ 29.320,69/10.000 = custo unitário = $ 2,94 por aluno e

Ensino médio = $ 70.679,31/20.000 = custo unitário = $ 3,54 por aluno.

Quadro 13 - Custos Totais e Unitários

Atividade-fim Custo Total Custo Unitário

Ensino fundamental $29.320,69 $2,94

Ensino médio $70.679,31 $3,54

Após os custos totais serem alocados aos respectivos Ensino

Fundamental e Ensino Médio, vamos analisá-los segundo os insumos gastos,

visando identificar  as distorções do realizado com o orçado.

A matriz de distribuição dos custos será sempre a mesma apresentada

anteriormente no cálculo do custo total.



42

1,3793 0,3449 0,3448 0 0

0,3966 1,2241 0,2241 0 0

(1-A)-1   =                   0,8103 0,3276 1,3276 0 0

0,2983 0,3121 0,2121 1 0

0,7017 0,6880 0,7879 0 1

A seguir digita-se os dados do Vetor b para mão-de-obra:

10000

6000

10000

2000

16000

Após isso, efetua-se a multiplicação de matrizes e surgirão os seguintes

resultados para a distribuição dos custos com mão-de-obra.

19.310,34

13.551,72

23.344,83

8.975,86

35.024,14

Efetuados os mesmos procedimentos descritos, calcula-se a distribuição

dos gastos com material e serviços de terceiros, chegando aos seguintes

resultados para material e serviços de terceiros, respectivamente:

8.275,86 35.862,07

7.379,31 13.310,34

9.862,07 28.068,97

5.289,66 15.055,17

10.710,34 24.044,83

Colocando dos custos em uma tabela única pode-se melhor visualizar a

alocação deles para respectivos centros de custos fins que são Ensino
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Fundamental e Ensino Médio.  A distribuição dos custos das atividades-meio

para as fins são mostradas nas duas últimas linhas das matrizes acima:

Quadro 14 - Distribuição dos custos por insumos

Atividade-fim Mão-de-obra Materiais Serviços Custo Total

Ensino fundamental $8.975,86 $5.289,66 $15.055,17 $29.320,69

Ensino médio $35.024,14 $10.710,34 $24.944,83 $70.679,31

Total $44.000,00 $16.000,00 $40.000,00 $100.000,00

O sistema aqui preconizado deve ser desenvolvido a parte do sistema de

Contabilidade Governamental, embora esses sistemas troquem informações

entre si; mas por terem objetivos distintos, é preferível que a acumulação e a

análise dos dados de custos sejam desenvolvidos fora do sistema contábil

geral.

Com este tipo de estudo pode-se identificar os verdadeiros causadores

dos desperdícios e dos gastos supérfluos na administração  pública, ajudando

os gestores a iniciar uma efetiva redução dos custos, rompendo com a lógica

perversa de que a equação financeira tesouro, que só pode ser implementada

pelo aumento da base tributária ou pela obtenção de empréstimos

O quadro a seguir analisa as variações dos gastos, insumo por insumo,

identificando aonde está sendo gasto recursos excessivamente.

Quadro 15 - Análise das Variações

I - Metas físicas - n° de alunos matriculados

Atividade Real Orçado Variações
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Ensino fundamental 10.000 12.000 -2.000

Ensino médio 20.000 19.000 1.000

Total 30.000 31.000 -1000

I I - Custo total

Ensino fundamental $29.320,69 $30.000,00 -$679,31

Ensino médio $70.679,31 $60.000,00 $10.679,31

Total $100.000,00 $90.000,00 $10.000,00

I I I - Custo unitário

Ensino fundamental $2,94 $2,50 $0,44

Ensino médio $3,54 $3,16 $0,38

Total $3,33 $2,90 $0,43
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Quadro 16 - Análise das Variações por Insumo

Ensino fundamental

Mão-de-obra $8.975,86 $10.000,00 -$1.024,14

Material $5.289,66 $10.000,00 -$4.710,34

Serviços de terceiros $15.055,17 $10.000,00 $5.055,17

Total $29.320,69 $30.000,00 -$679,31

Ensino médio

Mão-de-obra $35.024,14 $30.000,00 $5.024,14

Material $10.710,34 $20.000,00 -$9.289,66

Serviços de terceiros $24.944,83 $10.000,00 $14.944,83

Total $70.679,31 $60.000,00 $10.679,31

Quadro 17 - Análise das variações unitárias por insumos

Ensino Fundamental Ensino Médio

Insumos Orçado Real Variação Orçado Real Variação

Mão-de-obra 0,83 0,90 0,06 1,58 1,75 0,17

Material 0,83 0,53 -0,30 1,05 0,54 -0,52

Serviços 0,83 1,51 0,67 0,53 1,25 0,72

Total 2,50 2,94 0,44 3,16 3,53 0,38
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Quadro 18 - Orçamento Flexível

Orçado Real

Insumos Real Unitário
Orçado

Total Real Unitário
Real

Total

Ensino Fundamental

Ensino Médio

10.000

20.000

$2,50

$3,16

$25.000

$63.200

10.000

20.000

$2,94

$3,54

$29.320,69

$70.679,31

Total 30.000 $88.200 30.000 $100.000

Déficits $11.800

A análise dos gastos públicos através de medidas não financeiras e de

atividades fornece uma gama de informações que pode auxiliar aos

administradores públicos na tomada sobre decisões de redução de custos.

No exemplo mostrado, podemos concluir o seguinte:

a)  numero de alunos matriculados no Ensino Fundamental foi menor que

as metas projetadas, mas no Ensino Médio o número de alunos foi

maior do que o previsto.  Esta diferença,  permite apenas que a base

de informações de custos seja comparada do orçado com o realizado

através de custos unitários e do orçamento flexível, pois não seria

correto compararmos custos totais, sendo que o número de alunos

(direcionador de custos) foi diferente entre orçamento  e a realização.

No orçamento tradicional este tipo de consideração não é obedecido,

estabelecendo um nível inadequado para a análise efetiva dos custos;

b)  no orçamento tradicional, a base de dados só possibilita a comparação

de gastos por totais, como por exemplo custos totais. O exemplo
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mostra que houve um gasto maior que orçado, gastou-se $100.000,

enquanto previa-se gastar $90.000. Entretanto, este tipo de

informação é pobre, porque não se sabe o número de alunos

matriculados, caso o número fosse maior,  efetivamente o custo por

aluno matriculado poderia ser menor do que o custo projetado por

aluno;

c)  a análise de custo unitário mostra que em alguma atividade se está

gastando menos que o projetado ou não.  No exemplo, todas as duas

atividades consomem mais recursos que o projetado. No Ensino

Fundamental, o custo unitário é $0,44 maior que o projetado, já no

Ensino médio é $0,38. Mas este tipo de informação ainda é

insuficiente, pois ainda não se sabe quais insumos ou gastos estão

levando a este gasto maior;

d)  a comparação realizado e orçado por custos totais por insumos é

apenas um indicativo, mas também não é adequada. No exemplo o

insumo Serviços de Terceiros consome bem mais recursos que o

projetado nas duas atividades;

e)  a análise de variações unitárias por insumos é a mais adequada para

verificação daquele insumos que consomem mais recursos e que

portanto geram mais custos para as atividades.  Como pode-se ver no

exemplo, os custos com materiais estão menores que os orçados, o

que por exemplo mostra uma preocupação na racionalização da

utilização de materiais por alunos, reduzindo os gastos. Em mão-de-
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obra as pequenas variações são em decorrência das limitações

impostas de aumentos em salários e encargos dos servidores

públicos.  Este insumo também tem um razoável histórico  para se

projetar, o que tende a reduzir as variações orçamentárias. Os gastos

com Serviços têm comprometido a realização do orçamento. Nas duas

atividades (Ensino Fundamental e Médio), os gastos por alunos são

muito altos, devendo ser analisados visando buscar informações que

levem a redução destes gastos no futuro.  O sistema de custos

mostrado, parte inicialmente do consumo de recursos, portanto, os

Serviços com Terceiros consome muitos recursos, além do previsto.

No exemplo, Serviços com Terceiros estão fechados, mas poderiam

ser abertos, identificando mais especificamente a origem dos gastos

(por exemplo: serviços terceirizados como manutenção e conservação

predial;  consultoria;  auditoria; condomínio; paisagismo, etc.).  Com a

idéia da terceirização estabelecida à alguns anos atrás, estes

componentes de custos têm aumentado sua importância junto ao

conjunto dos insumos públicos.

f)  O orçamento flexível comparou a mesma quantidade de atendimentos,

segundo os custos orçado e real, indicando uma ineficiência de cerca

de $11.800, nas duas atividades. É um outro enfoque para visualizar o

modelo e o próprio orçamento.

4.5 - Análise do Modelo
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A dificuldade de estabelecimento de metas comparáveis (benchmarking),

para a administração pública impõe a utilização do orçamento público ou do

orçamento programa como a meta mais importante a ser buscada no serviço

público. Por isso, o modelo utiliza o orçamento como base de comparação,

sendo também a medida mais imparcial para a comparação dos custos

efetivamente incorridos com metas projetadas.

Dificilmente se consegue alocar custos diretamente aos serviços

públicos,  por isso o método recíproco de alocação de custos se torna

importante, pois faz a distribuição dos custos baseados em direcionadores

diferentes.

No sistema em questão verificamos que cada programa (centro de custo)

utiliza um direcionador que melhor representa a produção do programa. Quando

esta condição não é satisfeita, o  centro de custo deve ser dividido de forma a

atender esta exigência. Estes direcionadores melhoram substancialmente a

distribuição dos custos aos outros centros, na razão da utilização das unidades

físicas.

 Outro ponto a se destacar é a interação existente 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. 
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É um modelo que possibilita o fornecimento de informações a qualquer

momento, para isso é preciso que se implemente um sistema de informações

computadorizado, cujas entradas são os dados de custo por insumo. Esses

insumos podem ser classificados por projeto, por programa ou por serviço

público.

A organização desses dados fundamentam-se, para efeito de cálculos,

em duas planilhas:

a) custos por programas ou subprogramas antes da alocação, onde são

totalizados os custos por insumo (mão de obra, material, serviço de

terceiros, etc. );

b) taxa de alocação, onde são distribuídos os custos de cada centro para

os outros centros de custos em termos de unidades físicas.

O modelo apresenta vantagens, as quais podemos enumerar:

a) possibilita aos diversos níveis de gerência conhecer e exercer efetivo

controle sobre os custos do governo;

b) dá uma visão agregada do processo de formação do custo dos

serviços, identificando centros de responsabilidade no que tange à

composição de tal custo;

c)  possibilita o conhecimento da composição do custo de subprograma

por insumo;

d) pode ser usado tanto por funções; como por programas,

subprogramas, atividades, etc.

Para que seja implantado com sucesso, um modelo como o que estamos
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estudando, há necessidade de uma infra-estrutura contábil bem definida através

de um plano de contas bem elaborado, codificado numericamente de acordo

com os relatórios que se deseja obter.

O que devemos ter em mente é que este método melhora sensivelmente

a distribuição dos custos e portanto a tomada de decisão, além de auxiliar os

administradores na identificação dos insumos que estão comprometendo o

cumprimento do orçamento.

5 - O Direcionamento dos Recursos Públicos para as Atividades-Fins

O direcionamento dos recursos públicos para as atividades essenciais do

Estado pode ser encarado como uma das metas mais importantes para os

governos.

A idéia de que o estado gasta mal os recursos por ele arrecadado tem

crescido junto à população.

A própria competitividade do País no cenário internacional está ligada à

eficiência dos serviços prestados pelo Estado.

Já que os recursos públicos são escassos, nada melhor do que aplicá-los

nas atividades diretamente ligadas ao público. A população vê a administração

pública através de seus serviços.  Por mais que a burocracia estatal esteja

organizada, se os serviços diretamente ligados ao público não estão com a

qualidade adequada, o público reprovará aquela gestão.

Por mais que se diga que é possível realizar serviços públicos com pouco

recursos, o que se vê atualmente é que, com a delegação das atividades

estatais para a iniciativa privada, o que resta ao Estado é repassar os recursos

para os entes responsáveis pela prestação do serviço.

Um exemplo sobre o assunto é o Sistema Único de Saúde, o SUS, o

governo apenas repassa os recursos para os hospitais, cabendo ao hospital,
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que pode ser privado ou público, conseguir melhorar a qualidade no

atendimento, a satisfação dos clientes e redução dos  custos, isto em última

análise visando estabelecer um nível desejado de rentabilidade (caso o hospital

seja uma entidade privada). Portanto, cabe ao Estado um papel limitado neste

caso, que é o de apenas ser um repassador de recursos, isso é o que tem

acontecido, e a princípio, parece que esta tendência deverá se manter.

Agora se o Estado, não dispõe dos recursos necessários para cumprir as

obrigações assumidas com o hospital, que é o de repassar os recursos, de

acordo com a quantidade de atendimentos e consultas realizadas, no prazo

adequado e no montante contratado, o serviço tende a se deteriorar, porque o

hospital passará a não querer atender pelo SUS (o que está ocorrendo em

muitas cidades brasileiras), e se os recursos forem abaixo do esperado (ex.:

valores das consultas pela tabela do SUS geralmente bem inferiores aos da

iniciativa privada), o serviço tende a piorar porque o hospital não poderá prestar

um serviço de qualidade, recebendo valores bem menores que o custo do

atendimento.

Infelizmente, o mostrado é a realidade corrente no Brasil atualmente, ou

seja, falta de recursos e de prioridades para a aplicação dos recursos públicos.

A proposta de direcionamento dos recursos públicos para as atividades

essenciais, poderá fornecer ao administrador público elementos importantes na

melhor alocação dos recursos escassos.

Existe divergências no que seja essencial para o Estado, um exemplo é

que até algum tempo atrás, cuidar das telecomunicações era uma atividade

estatal, hoje não é mais função do Estado, pelo menos no Brasil, explorar o

serviço de telecomunicações.  Alguns autores propõem classificações para as

funções públicas em atividades-meio e atividades-fins. Mas, acreditamos que

está classificação deva ser dada pelo plano de governo, ou pelo plano

plurianual, porque ela varia de país para país.  Um candidato a Presidência da

República por exemplo elege áreas prioritárias, quando apresenta sua proposta

de plano de governo para a sociedade, nas quais ele acredita que sejam as
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mais essenciais, mais  urgentes,  mais carentes de serviços e, a população o

elege pensando que ele  vá cumprir aquelas metas apontadas; logo para o

público, as metas por ele destacadas são as prioridades também  para à

população.  Muitas vezes, existem atividades que a princípio não parecem

essenciais, mais estão ligadas a credibilidade do País no exterior, como o

serviço da dívida, que pode ser prioridade para o governo, por isso, nem

sempre àquelas atividades-fins sempre lembradas como Saúde, Educação,

Segurança etc., podem ser prioridades máximas do governo.  Numa região de

conflitos, talvez a prioridade máxima seja Segurança, e assim por diante.

No modelo proposto, baseado no orçamento-programa, vão ser dadas

codificações para às atividades prioritárias, destacadas pelo governo e por

conseqüência aprovadas pela população. A partir desta codificação se

segregará as atividades pelas quais dificilmente se cortará recursos, pois elas

estão relacionadas as metas mais importantes do governo.

Quadro 19 - Proposta Codificação das Atividades Essenciais do

Estado

Código            Prioridade

1 Máxima

2 Essencial

3 Importante

4 Pouco importante

5 Sem importância

O modelo apresentado é simplificado, apresentando deficiências, pois a

escala apresentada necessita ser mais detalhada, tendo em vista as

necessidades de cada nível governamental.  O que na verdade se pretende

aqui é explicar o modelo proposto, ou a idéia.

Esta codificação será utilizada a partir da classificação funcional-

programática.  Ela divide a despesa nos seguintes níveis:

Figura 10 - Classificação funcional-programática
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Fonte: Silva, Lino Martins da. Contabilidade Governamental: um enfoque administrativo. 2ª ed.

São Paulo: ed. Atlas. 1994. p. 107.

As funções representam o maior nível de agregação das ações do

governo aos diversos setores (fins e meios).

Os programas correspondem ao desdobramento das funções de governo,

através dos quais se faz a ligação entre os planos de longo e médio prazos aos

orçamentos plurianuais e anuais.

Os subprogramas são o desdobramento dos programas, representando

objetivos parciais identificáveis dentro do produto final de um programa.

O projeto/atividade representa o conjunto de ações destinadas à

materialização dos objetivos dos subprogramas e programas como seus

instrumentos efetivos.

A função Saúde e Saneamento (código 13 da classificação funcional-

programática) possui o seguinte desdobramento, por exemplo:

FUNÇÕES

PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

PROJETOS/
ATIVIDADES

1° NÍVEL 4° NÍVEL3° NÍVEL2° NÍVEL

Nível de
agregação amplo
para as ações do
governo (fixado
por convenção)

Objetivos
concretos bens ou

serviços

Objetivos concretos
parciais,

identificados dentro
do produto final do

programa

Conjunto de ações
destinadas à

materialização do
objetivo do

subprograma
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Quadro 20 - Exemplo de Desdobramento da Função Saúde e Saneamento

Desdobramento Cod. Interpretação

Função 13 Saúde e Saneamento

Programa 75 Saúde

Subprograma 432x Saúde Materno-Infantil

Atividade 1095 Pré-Natal

No orçamento, tal classificação está codificada do seguinte modo:

13 75 432X 1095

Pré-Natal

Saúde Materno-Infantil

Saúde

Saúde e Saneamento

O objetivo do modelo proposto é o de inserir um 5° nível à codificação da

classificação funcional-programática.

Figura 11 - Modelo de classificação proposto

FUNÇÕES

PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

PROJETOS/
ATIVIDADES

1° NÍVEL 4° NÍVEL3° NÍVEL2° NÍVEL

Nível de
agregação

amplo

Objetivos
concretos bens

ou serviços

Objetivos concretos
parciais,

Materializaçãod
os objetivos

5° NÍVEL

PRIORIDADE

Nível de
prioridade

(atividades-fins
ou meios)
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O modelo proposto serve também para a identificação das atividades-fins

e das atividades-meios. Não há uma regra específica para determinar isso, o

que pode ser atividade-fim para alguns, pode não ser para outros, portanto,

acreditamos que o que a princípio determina o que é uma atividade-fim é o

plano de governo, ou seja, a prioridade de investimentos públicos.  No modelo,

quanto mais perto do código 1 (prioridade máxima), mais essencial, ou mais fim

é a  função, programa, subprograma ou projeto/atividade.  Não é aceitável uma

atividade-fim que não seja de prioridade máxima fim, se não é prioritário em

termos de distribuição de recursos. Quando ocorrer a distribuição do orçamento,

deve ser dada prioridade de disponibilização de recursos para às atividades

mais essenciais, ou mesmo na hora de se cortar recursos do orçamento, deve-

se primeiro vir das atividades menos para as mais prioritárias.

É claro que, o corte de recursos deverá ser criterioso nas diversas

esferas do governo, cortar recursos orçamentários requer um estudo gerencial

minucioso principalmente, dos administradores responsáveis pela aplicação

direta dos recursos, dificilmente, de Brasília se consegue identificar problemas

de desperdício numa universidade no Rio de Janeiro, este deverá ser feito pelo

administrador responsável pela gestão da universidade. Mas, neste caso

Brasília é apenas um repassador de recursos, deverá dar mais importância aos

programas determinados como mais prioritários.

5.1 – Exemplo sobre o Direcionamento dos Recursos Públicos

O 5° nível a ser inserido pode estar relacionado a todos os níveis da

classificação funcional-programática. Por exemplo, se for proposto pelos

administradores públicos que toda a Função Saúde e Saneamento seja

prioritária.  Neste caso, para todos os programas, subprogramas, daquela

função serão atribuídos códigos “1” de prioridade máxima.
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Pode acontecer também que apenas determinados subprogramas da

função Saúde e Saneamento sejam prioritários. Assim, os outros subprogramas

deverão ser especificados com os códigos respectivos.

No momento de cortar repasses de orçamento, deverá se partir

primeiramente das funções não prioritárias para as de maior prioridade. Além

disso, com os recursos de informática poderia ser inserido ao orçamento

“sinalizadores”, que indiquem a partir de determinado momento é hora de se

começar a rever os repasses menos prioritárias.

Quadro 21 - Balanço Orçamentário no Período X1

Atividade Prioridade Fixação Sinalizador (limitador)

Clínica Geral 1 50,00 100% 50,00

Obstetrícia 2 80,00 80% 64,00

Neonatalogia 4 50,00 60% 30,00

Cardiologia 5 100,00 50% 50,00

Total 280,00 194,00

Quadro 22 - Balanço Orçamentário

Atividade Fixação Execução Sinalizador

Clínica Geral 50,00 70,00 50,00 20,00

Obstetrícia 80,00 70,00 64,00 6,00

Neonatalogia 50,00 60,00 30,00 30,00

Cardiologia 100,00 120,00 50,00 70,00

Total 280,00 320,00 194,00 126,00

Déficits - 40,00 - 126,00

Como pode-se notar, para as atividades de código 1, o sinalizador indica

100%, priorizando a distribuição de recursos para estas atividades. Da mesma

maneira, quanto menos prioritária, mais ajustado e rigoroso é o orçamento em

épocas de crise.

Quanto menos essencial, mais os sinalizadores tenderão a ser menores.

Por exemplo, se a função é menos importante (cód. 5) os sinalizadores
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começarão a apontar problemas de gastos a partir de 50% (proposta), e assim

por diante. É claro que a determinação destes sinalizadores deverá ser

criteriosa. Se a função Assistência e Previdência é menos importante, e possui

dotação orçamentária de $100, quando os gastos atingissem por exemplo $50

no período (indicado por sinalizadores), os administradores públicos deverão

começar a analisar melhor a qualidade destes gastos. Estas medidas tendem a

melhorar a qualidade da aplicação dos recursos, direcioná-los para as

atividades essenciais e reduzir os déficits públicos.

6 – Conclusão

Este trabalho consiste numa evolução de trabalhos passados. Ele inova

na questão orçamentária. Poucos modelos atuais, inserem novas metodologias

de medição de custos e sua comparação com metas orçamentárias.  Além

disso, é inserido no orçamento público, um quinto nível de classificação,

indicando o grau de prioridade na alocação do gasto público.

É necessária a utilização, por parte dos administradores, de

procedimentos de Contabilidade que visem à melhor utilização dos recursos

públicos, cada dia mais escassos.

A Contabilidade Gerencial tem como objetivo auxiliar administradores a

tomarem decisões que possam melhorar o desempenho da organização.

Foram abordadas neste trabalho, as características da administração

pública e do modelo de informação e de custos voltado para o setor público. A

análise das atividades públicas, consiste numa nova visão de se ver o serviço

público, através do gerenciamento de processos. O gerenciamento de

processos objetiva descrever todas as atividades públicas, segundo critérios

que indiquem ineficiências.

O alocação dos recursos públicos para as atividades-fins do Estado,

título do trabalho, é proposta a partir da inserção de um quinto nível na

classificação das despesas. Este nível de classificação estabelece o grau de
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prioridade nos gastos públicos. Quanto mais prioritária e mais essencial é

aquela atividade,  maior o nível de alocação de recursos e menor a chance de

corte de recursos. Pois é pelas atividades-fins, que a população vê a

administração pública, por isso, sua importância no recebimento dos recursos.

A integração destas técnicas, que estão relacionadas, podem ser um

poderoso ferramental na busca de eficiência, eficácia e qualidade na prestação

dos serviços públicos à comunidade.
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