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Resumo Executivo 

 

Pelo fato de ser a Câmara dos Deputados instituição extremamente visível à população, por isso 

mesmo muito cobrada e com enorme potencial para servir de exemplo de boas práticas, considera-

se muito relevante que ela busque atuação com mais eficiência e transparência, motivo pelo qual 

exige-se o conhecimento detalhado dos custos envolvidos com a sua atuação. 

Desse modo, é proposto este projeto, que visa implementar, em três anos e meio, metodologia de 

apropriação de custos na Casa apoiada por sistema computacional que seja ferramenta de 

autoconhecimento indispensável ao embasamento de decisões capazes de levar ao aumento da 

eficiência da instituição e da transparência no uso dos recursos públicos por ela consumidos. O 

ponto principal da metodologia e do sistema computacional é a construção de uma matriz de três 

dimensões que permita a obtenção de custos relacionados a unidades administrativas e espaços 

físicos, a itens e categorias de custo e a atividades. 

O projeto prevê quatro entregas principais: i) gerenciamento do projeto, com prazo de 42 meses; 

ii) listas das três dimensões da matriz de custos, com prazo de quinze meses; iii) regras para 

apropriação de custos e relacionamentos entre as três dimensões da matriz de custos, com prazo de 

nove meses; e iv) sistema computacional de apropriação de custos, com prazo de dezesseis meses. 

A principal meta intermediária é a primeira parte do sistema computacional, a ser concluída 

considerando-se apenas as duas primeiras dimensões da matriz de custos. 

Com custo total estimado de R$ 25.740.000,00, equivalentes a R$ 7.350.000,00/ano, o projeto é 

vantajoso porque disponibilizará sistema computacional que, além de ser de fácil utilização, tem o 

potencial de viabilizar, entre outros benefícios, a produção sistemática de informações gerenciais 

fundamentais para muitas decisões do cotidiano, a construção de um banco de dados de custos 

adequado para subsidiar futuras análises e comparações, a avaliação da eficiência de atividades, a 

melhoria da transparência das ações da Casa e, consequentemente, a melhoria da imagem 

institucional. Esses benefícios, por sua vez, têm potencial para permitir aumento de eficiência 

bastante superior ao investimento feito no projeto. 
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

Assim como ocorre em diversas nações no mundo, a legislação brasileira evolui juntamente com a 

sociedade. Desse modo, nos últimos anos, sob a demanda social pela melhoria da democracia 

representativa brasileira, o arcabouço jurídico nacional incorporou, por meio da Emenda 

Constitucional n.⁰ 19, de 1998, o princípio da eficiência entre os princípios a serem obedecidos 

pela administração pública (BRASIL, 1988). Isso significa que os órgãos e gestores públicos 

deverão atuar não somente com foco nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade e da publicidade, presentes no texto original da Constituição da República, mas também 

no novo princípio: o da eficiência. 

Como é comum nos textos constitucionais e legais, a Constituição da República não esclarece o 

conceito de eficiência, o que pode gerar confusões e interpretações diversas. Desse modo, sem a 

intenção de gerar interpretação relevante acerca do conceito de eficiência, discute-se, neste 

contexto, tal conceito com o único propósito de embasar a discussão que se seguirá, relativa à 

motivação deste trabalho. 

É comum a acepção de que eficiência está relacionada a se obter mais resultados com o uso de 

menos recursos: quando se diz que um equipamento elétrico é mais eficiente que outro, isso quer 

dizer que, para realizar a mesma tarefa, o primeiro consome menos energia elétrica que o segundo. 

Então, mesmo considerando que esse conceito surge a partir de uma linguagem de especialidade 

— a engenharia —, seria razoável considerar que esse é o conceito de eficiência utilizado no texto 

constitucional, pois parece correto pensar que o objetivo do legislador, ao incluir tal princípio a ser 

seguido pela administração pública, foi o de estimulá-la a fazer mais com menos, a fazer o mesmo 

com menos ou a fazer mais com o mesmo. Todavia, considerando que os demais princípios 

constitucionais da administração pública não se relacionam à ideia de que ela deve realizar o 

necessário, obter os resultados relacionados à razão da sua existência, — conceito de eficácia — e 

de que ela deve buscar realizar suas atividades em busca de resultados que, de fato, gerem os 

impactos benéficos desejados ao seu público-alvo — conceito de efetividade —, surge a 

necessidade de ampliar-se o conceito anterior de eficiência, incorporando a ele os conceitos de 
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eficácia e de efetividade. Com esse entendimento, seria correto dizer que a administração pública 

deve realizar suas atividades com eficiência: fazer o que deve ser feito, gerando resultados; gerar 

resultados utilizando o mínimo de recursos; e direcionar seus esforços de modo que os resultados 

alcançados produzam os impactos benéficos desejados ao público-alvo. Isso remete à ideia de que 

essa eficiência abrange todos os aspectos da atuação dos órgãos públicos, englobando não apenas 

as atividades-meio, mas também as atividades-fim. Então, parece razoável que, em vez de se 

utilizar o termo eficiência administrativa para se referir à eficiência dos órgãos públicos, utilize-se 

o termo eficiência da instituição, ou simplesmente eficiência. 

É relevante mencionar que cada órgão deve cumprir o seu papel no controle de gastos e, 

independentemente de linha ideológica relativa à participação do Estado no desenvolvimento, não 

se pode fugir da discussão relativa à necessidade de se racionalizarem os gastos públicos no Brasil, 

nas três esferas de governo, para que se possa percorrer com mais velocidade o caminho rumo ao 

almejado progresso (NARDES; ALTOUNIAN; VIEIRA, 2014, p. 82). 

A Câmara dos Deputados definiu, no Ato da Mesa n.⁰ 59/2013, a sua estratégia para o Ciclo de 

Gestão Estratégica 2012-2023 (BRASIL, 2013). Segundo esse Ato da Mesa, a Câmara dos 

Deputados tem como missão representar “o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os atos da 

Administração Pública, com o propósito de promover a democracia e o desenvolvimento nacional 

com justiça social”, e tem como visão consolidar-se “como o centro de debates dos grandes temas 

nacionais, moderno, transparente e com ampla participação dos cidadãos”. Como se pode ver, a 

missão e a visão institucionais foram redigidas com foco real na atividade-fim da Casa, a 

legislativa; então, elas não mencionam a forma desejada para a atuação da Administração. 

Não obstante, o Ato da Mesa n.⁰ 59/2013 não ignorou o princípio constitucional da eficiência; ao 

contrário, ele o utiliza como premissa, ao mencioná-lo como motivador da existência do Ato — 

“CONSIDERANDO o princípio da eficiência na Administração Pública, expresso no art. 37 da 

Constituição Federal de 1988” (BRASIL, 2013). Ademais, o princípio da eficiência pode ser 

encontrado em três dos seis valores institucionais estabelecido pelo Ato da Mesa n.⁰ 59/2013 — a 
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“Busca pela excelência”1, a “Legalidade”2 e a “Responsabilidade Social”3 — e na diretriz 

estratégica número 7 — “Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados” —, por meio das linhas 

de atuação 7.14 — “Aprimorar o processo decisório, a gestão de projetos, de processos e de riscos 

corporativos, e o uso de indicadores de desempenho” —, 7.4 — “Promover uma adequada gestão 

de pessoas, com ênfase na produtividade, meritocracia e qualidade de vida” — e 7.5 — “Melhorar 

a eficiência administrativa e a utilização dos recursos” (BRASIL, 2013). 

Outro fato relevante que reforça essa ideia é a determinação contida na alínea “e” do inciso I do 

Art. 4.⁰ e no § 3.⁰ do Art. 50 da Lei Complementar n.⁰ 101/2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, respectivamente: “A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto 

no § 2.⁰ do art. 165 da Constituição e [...] disporá também sobre [...] normas relativas ao controle 

de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos” e 

“A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento 

da gestão orçamentária, financeira e patrimonial” (BRASIL, 2000). Isso significa que, se é 

importante que exista sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão, 

esta deve buscar resultados positivos — o que somente se obtém com boa eficiência. Além disso, 

a simples existência desse tipo de sistema favorece bastante a transparência, pois as informações 

por ele geradas devem estar disponíveis ao menos às pessoas encarregadas de avaliar e acompanhar 

a gestão. 

Considerando o anteriormente exposto, o orçamento anual da Câmara dos Deputados, recursos 

públicos que atualmente são superiores a cinco bilhões de reais (BRASIL, 2015), deve ser gerido 

com eficiência e com transparência, conforme estabelecido na visão institucional. Corrobora essa 

ideia o fato de o Banco Mundial sugerir, como princípios da boa governança pública: a 

legitimidade, a equidade, a responsabilidade, a eficiência, a probidade, a transparência e a 

accountability (NARDES; ALTOUNIAN; VIEIRA, 2014, p. 188). Não se pretende discutir neste 

                                                 
1 Parece fácil compreender que a busca pela excelência somente produz resultados coerentes caso haja, 

simultaneamente, a busca pela eficiência. 
2  Seguir o princípio da legalidade não significa apenas agir dentro da lei, mas se orientar conforme o arcabouço jurídico 

existente, que inclui, precipuamente, os ditames constitucionais. 
3 Há diversas definições possíveis e adequadas para responsabilidade social, mas a maioria delas considera a 

necessidade de se fazer algo bom para todos, o que não se consegue na área governamental sem eficiência no uso 

dos recursos públicos. 
4 As linhas de atuação mencionadas remetem à eficiência de diversas formas, ao mencionarem aprimoramento de 

gestão e de risco, uso de indicadores de desempenho, ênfase em produtividade e em meritocracia e melhoria da 

eficiência da instituição. 
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trabalho aspectos mais profundos de governança; todavia, é bastante relevante concluir que, entre 

os princípios de uma boa governança pública, estão a eficiência e a transparência. 

Nesse contexto, torna-se imprescindível o conhecimento mais detalhado da estrutura de custos da 

Câmara dos Deputados: o aumento da eficiência da instituição e da transparência na aplicação de 

recursos exige autoconhecimento adequado, pois não se gerencia nem se divulga o que não se 

conhece.  

Com o objetivo de colaborar na produção desse conhecimento necessário, este trabalho propõe a 

implementação de metodologia de apropriação de custos na Câmara dos Deputados que pretende 

ser ferramenta de autoconhecimento indispensável para apoiar decisões que levem ao aumento da 

eficiência da instituição e da transparência no uso dos recursos públicos nela investidos. 

 

1.2 Terminologias de custos 

 

Para um leigo, custos, gastos e despesas significam, na maioria das vezes, o mesmo: um dispêndio. 

Quando se aprofunda nos estudos de Ciências Contábeis, aprende-se que há diferenças entre esses 

termos e que, em geral, é um grande problema distingui-los entre si (BRASILESCOLA, [201-?]). 

Gasto é todo esforço que a entidade realiza para a obtenção de um bem ou serviço, representado 

por entrega ou promessa de entrega de ativos. Sendo assim, ele concretiza-se quando os serviços 

ou bens adquiridos são prestados ou passam a ser de propriedade da entidade (PINTO et al., 2008, 

p. 18). Como se vê, o conceito de gasto é bastante amplo e admite como exemplos: a aquisição de 

máquinas, equipamentos, veículos, móveis e ferramentas. Um gasto pode transformar-se em um 

investimento que, sucessivamente, torna-se um custo e uma despesa (BRASILESCOLA, [201-?]). 

Investimento é todo gasto com bem ou serviço ativado em função de sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a períodos futuros. São exemplos de investimentos a aquisição de móveis e utensílios, 

a aquisição de imóveis, as despesas pré-operacionais, a aquisição de marcas e patentes, a aquisição 

de matéria-prima e as contas a receber (PINTO et al., 2008, p. 19). 

Custos são os gastos acumulados para executar uma atividade, fabricar um produto ou adquirir 

uma mercadoria (PINTO et al., 2008, p. 19), ou seja, é o sacrifício financeiro que a entidade arca 
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no momento da utilização dos fatores de produção para a realização de um bem ou serviço 

(BRASILESCOLA, [201-?]). 

Os custos podem ser entendidos conforme o segmento da entidade. Por exemplo, no comércio, a 

aquisição de mercadorias é o custo; já na indústria, o custo é a aquisição de matérias-primas, 

insumos e mão-de-obra na produção de um bem (BRASILESCOLA, [201-?]). Podem ser listados 

como exemplos de custos: salários do pessoal da produção, matéria-prima utilizada no processo 

produtivo, mercadorias para venda, combustíveis e lubrificantes usados no processo produtivo, 

aluguéis e seguros do prédio da fábrica, depreciação dos equipamentos da linha de produção e 

gastos com manutenção das máquinas da fábrica (PINTO et al., 2008, p. 20). 

Despesas são os gastos com bens e serviços consumidos direta ou indiretamente com a finalidade 

de obtenção de receitas, como, por exemplo, os gastos com: salários e encargos sociais do pessoal 

de vendas e do pessoal administrativo, energia elétrica consumida na rede administrativa, 

combustíveis e refeições do pessoal de vendas, conta telefônica da administração e de vendas, 

aluguéis e seguros da sede administrativa, propaganda e comissão de vendedores (PINTO et al., 

2008, p. 20-22) (BRASILESCOLA, [201-?]). 

Em termos práticos, nem sempre é fácil distinguir custos de despesas, pois é a forma como os 

gastos impactam o resultado que define sua classificação (PINTO et al., 2008, p. 20): os custos têm 

a capacidade de serem atribuídos ao produto final; já as despesas são de caráter geral, de difícil 

vinculação aos produtos obtidos (ZANLUCA, [201-?]). 

Uma forma relativamente simples de realizar o esclarecimento acerca da natureza de um 

determinado gasto é proposta por Zanluca ([201-?]), por meio da seguinte pergunta: Se, 

hipoteticamente, esse gasto for eliminado, a produção ou a obtenção de estoques — no caso da 

Câmara dos Deputados, a prestação de serviços — seria diretamente afetada? Se a resposta for 

afirmativa, trata-se de um custo, pois o gasto está diretamente vinculado à produção; caso contrário, 

trata-se de uma despesa. 

Em outras palavras, ainda conforme proposto por Zanluca ([201-?]): custos são gastos com o objeto 

de exploração da empresa, com sua atividade-fim; despesas são gastos com outras atividades não 

exploradas pela empresa, com sua atividade-meio. 

Para se aplicarem essas últimas definições à Câmara dos Deputados, seria imprescindível a 

descrição das atividades nela realizadas e a classificação de todas elas em atividade-fim ou 
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atividade-meio, de modo a se distinguirem os custos das despesas. Todavia, essa classificação não 

é tarefa simples muito menos consensual. Muitos defendem a tese de que, na Câmara dos 

Deputados, atividade-fim é aquela desempenhada exclusivamente pelos deputados; as demais 

seriam atividades-meio. Para outros, as atividades realizadas como apoio direto às atividades dos 

deputados são também atividades-fim. 

Outra abordagem interessante para a discussão em tela é a seguinte: a distinção entre custo e 

despesa feita com foco na produção é de difícil aplicação direta a uma instituição como a Câmara 

dos Deputados, que, em vez de produzir bens, presta serviços de difícil mensuração, tanto do ponto 

de vista quantitativo quanto qualitativo5. 

Desse modo, perante as grandes dificuldades — conceitual e prática — de se separarem as 

atividades-fim das atividades-meio e considerando a premissa razoável de que, não havendo 

produtos a serem vendidos nem lucro a ser obtido, os serviços prestados pela Câmara dos 

Deputados são simplesmente serviços realizados a partir de gastos públicos, considera-se, neste 

trabalho, a ausência de necessidade prática de se separarem custos de despesas. Todavia, em vez 

de seguir o léxico especializado e utilizar o termo gastos para englobar os custos e as despesas, 

neste trabalho, optou-se por seguir a terminologia mais intuitiva, que é do léxico comum e muito 

utilizada nos títulos da literatura especializada: o termo custo será utilizado em substituição a 

gasto, pois, conforme se verifica na lista de referências, o primeiro é amplamente mais utilizado 

que o segundo, tendo, inclusive, dado nome à disciplina que trata do tema no âmbito das Ciências 

Contábeis, a Contabilidade de Custos6. Ademais, sob a ótica da sociedade, parece correto entender 

os gastos da Câmara dos Deputados como o “sacrifício financeiro” da entidade para a prestação 

dos serviços esperados, o que os enquadraria no conceito de custos apresentado neste trabalho. 

 

 

 

 

                                                 
5  É relevante ressaltar que essa dificuldade ocorre no mundo todo, resultando em grande dificuldade na definição de 

indicadores de desempenho institucional adequados à avaliação estratégica em instituições congêneres. 
6  Na pesquisa realizada na literatura especializada, não foi encontrado o termo contabilidade de gastos. 
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1.3 Apropriação de custos 

 

Segundo Cogan (2013, p. 1), a “determinação dos custos dos produtos e serviços, os esforços para 

reduzi-los e a consequente tomada de decisão empresarial que torne a empresa mais competitiva 

há décadas vem desafiando executivos e acadêmicos”. 

No caso da Câmara dos Deputados, talvez seja mais adequado adaptar a afirmação anterior 

considerando que: i) ela não gera produtos, apenas presta serviços; e ii) não há tomada de decisão 

empresarial para torná-la mais competitiva, mas as decisões devem buscar a eficiência da 

instituição. 

Com essa adaptação, é correto concluir que a determinação dos custos dos serviços prestados é 

imprescindível para o aumento da eficiência, razão pela qual este trabalho foi planejado. 

Nesse contexto de determinação de custos, conforme a literatura especializada, são termos 

sinônimos apuração (DUTRA, 2003, p. 223), alocação (PINTO et al., 2008, p. 39), cálculo 

(CREPALDI; CREPALDI, 2014, p. 81), apropriação (COSTA; MIRANDA FILHO, 2002) e 

atribuição (LEONE; LEONE, [201-?]), apesar de que há divergências quanto à aplicação desses 

termos aos custos diretos. 

O motivo da divergência é simples: os custos diretos são aqueles vinculados diretamente aos 

produtos ou serviços, sendo de fácil observação e contabilização, não demandando, portanto, 

nenhuma apropriação. Tendo em vista o caráter mais semântico que técnico desta divergência, 

neste trabalho, todos esses termos serão considerados sinônimos, porém, doravante, para 

simplificar o texto, apenas será utilizado o termo apropriação. 

Sendo assim, neste trabalho, a apropriação de custos será entendida como a ação de se obter, 

segundo metodologia adequada a cada caso, denominada método de custeio, os custos de uma ou 

mais atividades realizadas por uma organização. É relevante mencionar que as ações relacionadas 

ao método de custeio podem ter grau de complexidade variável, podendo ser tão simples quanto 

obter dados em um banco de dados existente ou tão complexas quanto utilizar análise estatística 

definida por modelagem matemática desenvolvida especialmente para o caso. 

Alguns métodos de custeio bem conhecidos são descritos sucintamente a seguir. 
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1.3.1 Método de custeio por absorção ou funcional7 

 

O método de custeio por absorção representa uma exigência da legislação societária e consiste em 

apropriar aos produtos e(ou) serviços todos os custos incorridos, sejam eles diretos ou indiretos; 

ou seja, os produtos absorvem todos os gastos relacionados ao processo produtivo: os custos 

diretos, por apropriação direta; os indiretos, por meio de critérios de rateio (CREPALDI; 

CREPALDI, 2014, p. 84). Já os gastos não fabris — despesas — são excluídos para serem jogados 

imediatamente contra o resultado do período (CREPALDI; CREPALDI, 2014, p. 83-84) (DUTRA, 

2003, p. 227). 

Conforme Crepaldi e Crepaldi (2014, p. 89), o custeio por absorção segue, de modo sucinto, os 

seguintes passos: 

a) separação dos gastos do período em custos e despesas; 

b) classificação dos custos em diretos e indiretos; 

c) apropriação dos custos diretos aos produtos e(ou) serviços; e 

d) apropriação, por rateio, dos custos indiretos de fabricação. 

Este método também é conhecido como funcional porque as despesas do período são classificadas 

pela sua função dentro do processo de geração de receita, ou seja, em produção, administrativa, 

vendas e financeira. Segundo Dutra (2003, p. 226), este método também é chamado de custeio 

pleno ou integral, mas isso é questionado por Crepaldi e Crepaldi (2014, p. 289), que alegam o fato 

de o custeio por absorção não apropriar aos produtos os gastos não fabris, não sendo, por isso, 

pleno ou integral. 

O custeio por absorção traz as seguintes informações adicionais: 

a) melhor valoração dos estoques, que absorvem custos fixos e variáveis; 

b) apuração do custo de produção somente após o rateio dos custos indiretos; 

c) os custos fixos totais independem de oscilações do volume fabricado; 

                                                 
7  Esta seção foi desenvolvida com base em Pinto et al. (2008, p. 40-46). Outras referências utilizadas estão indicadas 

de modo específico ao longo do texto. 



13 

 

d) todos os custos são aplicados a todos os produtos, sendo apropriados ao resultado quando 

da venda deles; 

e) para o usuário externo, que observa a demonstração de resultados, sugere a divisão da 

empresa em duas partes: a fabril e a comercial; e 

f) permite a apuração do custo por centro de custo, visto que sua aplicação exige a organização 

contábil direcionada a isto. 

Quatro erros básicos são encontrados neste método: 

a) não há identificação se os produtos realmente agregam valor para a empresa; 

b) ele não considera o comportamento dos custos, caso haja, por exemplo, aumento da 

quantidade produzida; 

c) os critérios de rateio são arbitrários e, por isso, prejudicam a gestão da empresa; e 

d) os produtos absorvem todos os custos. Isso faz que o gestor não tenha noção da ociosidade 

da empresa: se ela deixar de fabricar um produto, todos os custos apropriados a ele serão 

realocados para outros produtos, mas a ociosidade gerada não será imediatamente 

localizada. 

Crepaldi e Crepaldi (2014, p. 91-92) defendem a departamentalização dos custos — que é a divisão 

da empresa em departamentos que atuam diretamente na produção e departamentos que não atuam 

diretamente na produção — como forma de melhor controle dos custos e de apropriação mais 

precisa do custo dos produtos, o que cria um critério para o rateio dos custos indiretos. Nesse 

contexto, defendem que, em muitos casos, pode ser considerada a hipótese simplificadora de que 

um departamento é um centro de custos, considerado como unidade mínima de acumulação de 

custos. 
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1.3.2 Método de custeio variável ou direto8 

 

Neste método, os custos fabris são previamente classificados em variáveis e fixos, e apenas os 

custos variáveis são apropriados aos produtos. Consequentemente, apenas os custos variáveis serão 

alocados em produtos em fase de processamento. Separa-se, então, o que realmente pertence a cada 

produto e varia conforme a sua quantidade (custos variáveis) e o que pertence à capacidade 

estrutural da organização e que, portanto, independe da quantidade produzida (custos fixos). Desse 

modo, o gestor consegue calcular quanto os produtos e serviços contribuíram para que a empresa 

possa cobrir seus gastos fixos e, ainda, remunerar os investidores. 

Com este método, aumenta-se a sensibilidade decisória para outras decisões não percebidas 

anteriormente, como: 

a) aumentar a quantidade produzida e vendida, pois há, agora, visão de contribuição individual 

dos produtos e serviços para o resultado; 

b) trabalhar portfólio de produtos, pois não há a preocupação de que cada produto seja 

lucrativo: quem tem de ser lucrativo é a empresa; é o conjunto de produtos que tem de gerar 

contribuição suficiente para que a empresa cubra seus gastos fixos e gere lucro; 

c) o custo dos produtos é mensurável objetivamente, pois não sofrerá processos arbitrários ou 

subjetivos de distribuição dos custos comuns; 

d) maior percepção de controle para o gestor em função do maior conhecimento do 

comportamento dos custos, com fornecimento de mais instrumentos de controle gerencial 

(DUTRA, 2003, p. 232); 

e) maior facilidade para os gerentes industriais entenderem o custeamento dos produtos sob o 

custeio direto, pois os dados são próximos da fábrica e de sua responsabilidade, 

possibilitando a correta avaliação de desempenho setorial; e 

                                                 
8  Esta seção foi desenvolvida com base em Pinto et al. (2008, p. 46-53). Outras referências utilizadas estão indicadas 

de modo específico ao longo do texto. 
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f) maior capacidade de planejamento, pois, com as variáveis identificadas, o gestor consegue 

estabelecer o resultado de qualquer cenário econômico previsto, antecipando os problemas, 

mensurando de forma precisa a lucratividade e facilitando a tomada de decisões. 

Como desvantagens do método, tem-se: 

a) a exclusão dos custos fixos indiretos para a valoração dos estoques causa subavaliação, fere 

os princípios contábeis e altera os resultados do exercício; 

b) na prática, a separação entre custos fixos e variáveis não é tão clara como parece, pois 

existem custos semivariáveis e semifixos, podendo o custeio direto incorrer em problemas 

semelhantes de identificação dos elementos de custeio; 

c) de certo modo, os custos só permanecerão fixos a curto prazo, demandando análises mais 

complexas para considerar variações futuras; e 

d) problemas com a legislação fiscal, quanto à apuração do lucro do exercício, caso a empresa 

trabalhe com unidades em estoques em quantidades crescentes. No Brasil, não é aceito pela 

Receita Federal (CREPALDI; CREPALDI, 2014, p. 147). 

Percebe-se que a desigualdade de apuração dos estoques é o grande diferencial entre os dois 

métodos apresentados, com impacto no valor do imposto de renda a pagar, motivo do veto da 

legislação fiscal para o método de custeio variável. Isso significa que o lucro final apurado pelo 

custeio por absorção é igual ao apurado pelo custeio variável quando a produção for igual às 

vendas, ou seja, quando não houver estoques no final do período (DUTRA, 2003, p. 232). 

 

1.3.3 Método de custeio por atividades (ABC)9 

 

Pode-se considerar que o método de custeio por absorção funciona de maneira bastante precisa 

quando os custos indiretos não são significativos perante os custos totais. Com isso, a arbitrariedade 

do rateio incide sobre parcela pequena dos custos totais, não produzindo distorções significativas 

no resultado. 

                                                 
9  Esta seção foi desenvolvida com base em Pinto et al. (2008, p. 53-62). Outras referências utilizadas estão indicadas 

de modo específico ao longo do texto. 
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Todavia, considerando o atual uso intensivo da tecnologia e a crescente implantação de sistemas 

como o just in time e o computer integrated manufacturing (CREPALDI; CREPALDI, 2014, 

p. 254), os custos indiretos das empresas tornaram-se mais relevantes que no passado, fazendo que 

elas necessitem de mecanismos mais precisos para apurar os custos dos produtos. 

Conforme já visto, o método do custeio variável agrega informações, principalmente de curto 

prazo, haja vista que os custos fixos somente serão constantes em certo período. Além disso, como 

os produtos não absorvem o total dos custos fixos, pois estes pertencem à empresa, esse método 

não apura os custos unitários, podendo prejudicar a formação de preços, a mensuração da 

lucratividade e a valorização dos estoques. 

Surge, então, o método de custeio denominado Activity Based Costing (ABC), que se baseia na 

análise das atividades significativas desenvolvidas na empresa e visa eliminar as limitações 

impostas pelos sistemas tradicionais de custeio; ele é uma dessas atualizações que reúnem as 

características e fundamentação suficientes para marcar uma nova fase na história dos métodos 

para a gestão dos custos das empresas (CREPALDI; CREPALDI, 2014, p. 252). 

O custeio por atividades, ou ABC, é um método que: 

a) se presta para determinar o custo e o desempenho de atividades e de todo bem, processo ou 

fator cujo custo se busca determinar (produto, serviço, cliente etc.); 

b) atribui custos às atividades em função da utilização dos recursos pelas atividades e atribui 

custo ao produto, serviço ou cliente na proporção da utilização dessas atividades; 

c) estabelece relações bem definidas entre atividades e o evento mensurável que origina cada 

atividade; 

d) tem como objetivo principal a apropriação racional dos gastos indiretos aos bens e serviços 

produzidos — independentemente de serem compostos por custos ou despesas, fixos ou 

variáveis (DUTRA, 2003, 235) —, proporcionando um controle mais apurado dos gastos 

da empresa e melhor suporte nas decisões gerenciais; e 

e) pode, em princípio, ser aplicado em qualquer empresa, de qualquer porte ou natureza. 

De modo comparativo, da mesma forma que o método do custeio por absorção diz que os produtos 

absorvem todos os custos, os seres humanos consomem energia elétrica. Por outro lado, pela visão 

do método ABC, os seres humanos não consomem energia elétrica: os equipamentos elétricos o 
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fazem; os seres humanos utilizam os equipamentos. Isso quer dizer que os produtos não consomem 

recursos: são as atividades executadas pela empresa que os consomem. Por sua vez, os produtos 

consomem as atividades. Em outras palavras: clientes demandam produtos, que demandam 

atividades, que demandam recursos, que demandam gastos, que significam custos (CREPALDI; 

CREPALDI, 2014, p. 256). 

Na mesma linha de pensamento, Dutra (2003, p. 235) afirma que, no método ABC, o tratamento 

dado aos custos diretos é semelhante ao que ocorre no custeio por absorção e que todos os recursos 

são despendidos nas atividades e estas, por sua vez, são consumidas pelos objetos de custos, o que 

possibilita a análise de cada objeto após a mensuração dos gastos de todas as atividades, sejam elas 

referentes à produção ou à administração. 

Segundo Crepaldi e Crepaldi (2014, p. 257), o método ABC demonstra a relação entre recursos 

consumidos (o que foi gasto: água, energia elétrica, salários etc.), atividades executadas (onde foi 

gasto: produção, informática, vendas, manutenção, recursos humanos etc.) e objetos de 

custo/produtos ou serviços (para que foi gasto: produto A, produto B, atividade não relacionada a 

produto etc.). Conforme essa visão, Crepaldi e Crepaldi (2014, p. 259) indicam que o custeio por 

atividades segue, de modo sucinto, os seguintes passos: 

a) tratamento de recursos; 

b) identificação de processos e atividades; 

c) apropriação de custos a atividades; 

d) processamento de atividades; e 

e) custeio de objetos de custos. 

Considerando a maior complexidade do método ABC comparado com o método do custeio 

tradicional, a sua adoção, em caso de eventual alteração na sistemática de apropriação de custos, 

somente é recomendável quando: 

a) o custo indireto é parcela significativa na composição do custo total; e 

b) há diversidade de produtos e(ou) serviços com variação relevante nos volumes de produção 

ou processo produtivo; e(ou) há encomendas especiais em que volume e(ou) especificações 

do produto variam de acordo com determinações impostas pelo cliente. 



18 

 

A utilização do método do custeio por atividades pode proporcionar benefícios interessantes para 

o correto rateio de custos indiretos aos produtos, tais como: 

a) inclusão da totalidade dos custos nos produtos, por meio das atividades. Considerando que 

todas as atividades que geram valor existem em função dos produtos, seus custos devem ser 

apropriados; 

b) estimativa de cada atividade em termos de objetivos da organização; 

c) por se tratar de um método baseado em atividades, ele tende a exibir o vínculo destas com 

os resultados da empresa (produtos, serviços, clientes, projetos); 

d) no custeio por atividades, são computadas as despesas que irão decorrer da garantia e do 

atendimento ao consumidor após o momento da entrega do produto. Nos métodos 

tradicionais, não existe esse tipo de preocupação, sendo o custo do produto encerrado no 

momento da sua passagem ao estoque de produtos acabados; e 

e) o questionamento constante do sistema de produção próprio do custeio por atividades, que, 

ao contrário do que ocorre nos métodos tradicionais, está sempre buscando formas 

alternativas de produção visando à redução dos custos, verificando as atividades que 

agregam valor e aquelas que o cliente não estaria disposto a custear. Com isso, este método 

torna-se ideal para as empresas preocupadas com a satisfação do cliente e a manutenção da 

qualidade dos produtos e serviços prestados. 

Por outro lado, o custeio por atividades pode apresentar as seguintes distorções: 

a) necessidade de apuração de custos fixos unitários, o que pode criar alguma dúvida com o 

conceito de custos variáveis; 

b) alto custo de implantação pela ampla complexidade de localização e mensuração das 

diversas atividades existentes; e 

c) incomparabilidade entre os custos de concorrentes, como consequência do processo antes 

citado. 

A partir da apresentação desses três métodos de custeio, pode-se afirmar que eles refletem as visões 

financeira, operacional e estratégica de uma organização. 
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No caso do custeio por absorção, observa-se que os usuários das informações são os acionistas 

externos, os financiadores e as autoridades fiscais, com objetivos específicos da contabilidade 

financeira. 

Já no caso do custeio variável, os usuários são os gerentes de linha e as equipes de melhoria de 

processos, que necessitam trabalhar com a margem de contribuição individual de seus produtos, 

em casos de tomada de decisão para exclusão e(ou) de ampliação de portfólio. 

O custeio por atividades privilegia os planejadores estratégicos e gestores de custos, que defenderão 

as justificativas de investimento, com base no custeio de ciclo de vida dos produtos. 

 

1.3.4 Outros métodos de custeio 

 

Conforme Crepaldi e Crepaldi (2014) e Dutra (2003), há outros métodos de custeio que, por suas 

características são menos difundidos e utilizados pelas empresas. 

 

1.3.4.1 Custeio-padrão 

 

Quando uma empresa utiliza o custo-padrão, os custos são apropriados à produção não pelo seu 

valor efetivo (ou real), mas por uma estimativa do que deveriam ser (custo-padrão), sendo que eles 

podem ser utilizados quer a empresa adote o custeio por absorção ou o custeio variável. As 

diferenças entre custo-padrão e custo real são objeto de análise da Contabilidade de Custos com o 

objetivo de controle dos gastos e medida de eficiência (CREPALDI; CREPALDI, 2014, p. 201). 

Desse modo, custo-padrão é um custo estabelecido pela empresa como meta para os produtos de 

sua linha de fabricação, levando-se em conta as características tecnológicas do processo produtivo 

de cada um, a quantidade e os preços dos insumos necessários para a produção e o respectivo 

volume desta (CREPALDI; CREPALDI, 2014, p. 202). 

É claro que a maior utilidade do custo-padrão é servir como parâmetro para o controle dos custos 

reais e como instrumento para a empresa detectar suas ineficiências. Para atingir esse objetivo, as 

empresas podem controlar as variações entre o custo real e o padrão na própria contabilidade ou de 
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forma extracontábil, por meio de relatórios especiais. Quando ela prefere realizar esse controle na 

própria contabilidade, ela utilizará uma das formas existentes de custeamento denominadas custeio-

padrão (CREPALDI; CREPALDI, 2014, p. 204). 

Segundo Dutra (2003, p. 236), a aplicação do custo-padrão apresenta resistência muito grande por 

parte dos profissionais, tendo em vista a grande ocorrência de variações entre os padrões 

determinados e os dados reais, provocando aumento dos lançamentos contábeis para registrar os 

fatos ocorridos. Todavia, Dutra também reconhece que ele é de grande utilidade na determinação 

dos orçamentos e dos preços de venda dos produtos e serviços antes de se efetivar sua elaboração. 

Desse modo, o custo-padrão é a determinação antecipada dos componentes do produto e do serviço, 

em quantidade e valor, apoiada na utilização de dados de várias fontes, com validade para 

determinado intervalo de tempo. Entre as fontes de dados, destacam-se os custos históricos, a 

engenharia de produção e os estudos de tempos e movimentos. O estabelecimento do padrão para 

os custos indiretos é o mais difícil, tendo em vista a variedade de seus componentes, inclusive pela 

grande parcela de custos fixos existentes, o que torna os custos indiretos os maiores demandantes 

de tempo de observação para se chegar aos padrões ideais (DUTRA, 2003, p. 236-237). 

A utilização do custeio-padrão requer a existência de contas que registrem essas diferenças, tendo 

em vista que a programação da produção já determina, previamente, por meio dos padrões 

estabelecidos, as quantidades e os valores que serão utilizados tanto nas aquisições quanto nas 

aplicações (DUTRA, 2003, p. 237). 

Neste método, o custo da produção desdobra-se em três componentes: i) padrão de materiais; ii) 

padrão de mão de obra; e iii) padrão de custos indiretos de fabricação. As variações entre o custo-

padrão e o custo real da produção são estabelecidas também separadamente para esses três 

componentes: i) variação de materiais – entre o custo-padrão de materiais e o custo real de 

materiais; ii) variação de mão de obra – entre o custo-padrão de mão de obra e o custo real de mão 

de obra; e iii) variação de custos indiretos de fabricação – entre o custo-padrão e o custo real desses 

gastos (CREPALDI; CREPALDI, 2014, p. 206). 
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1.3.4.2 Custeio pleno ou RKW10 

 

Uma forma de apropriação de custos é o RKW (Reichskuratorium fur Wirtschaftlichkeit), sistema 

alemão de custeio, também chamado de método de custeio integral ou pleno. Trata-se de um 

método de custeio em que, assim como ocorre com os direcionadores de custo do método ABC, há 

a apropriação de todos os custos de produção e de todas as despesas da empresa, inclusive as 

financeiras, a todos os produtos. Isso significa que, a partir da apropriação dos custos e despesas 

aos diversos departamentos da empresa, processam-se as várias séries de rateio de forma que, ao 

final, todos os custos e despesas estejam apropriadas exclusivamente aos produtos. A importância 

dos departamentos nesse processo confere ao método uma outra denominação: método dos centros 

de custos, pois, de modo simplificado, eles podem ser considerados centros de custos. 

Com esses rateios abrangentes, chega-se ao valor de produzir e vender, que daria ao gestor, se os 

rateios fossem perfeitos, o gasto completo de todo o processo empresarial de obtenção de receita. 

Então, bastaria adicionar o lucro desejado para se ter o preço final de venda, considerando-se 

determinado volume de produção. 

Uma vez que é o mercado o grande responsável pela fixação do preço, e não os custos de obtenção 

dos produtos, é muito mais provável que uma empresa analise seus custos e despesas para verificar 

se é viável trabalhar com um produto. 

É relevante mencionar que a distribuição de custos indiretos nos departamentos permite melhor 

distribuição dos produtos fabricados, reduzindo a probabilidade de erros e de transferência indevida 

de custos indiretos de um produto a outro. 

As aplicações deste método são eminentemente gerenciais, entre as quais destacam-se a 

monitoração de eficiência de processos fabris e de produtos, a avaliação da lucratividade de 

processos fabris e de produtos e a análise e posterior avaliação de desempenho de áreas e de 

gestores. 

A principal vantagem do custeio RKW é o fato de serem levados em conta todos os gastos 

incorridos na empresa, sem exceções. Isso resulta em uma informação de custos unitários completa 

e conservadora, pois resulta no maior valor calculado de custos unitários entre os métodos de 

                                                 
10 Esta seção foi desenvolvida com base em Crepaldi e Crepaldi (2014, p. 288-292). 
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custeio, o que pode ser bastante tranquilizador para um gestor que percebe que o preço de venda 

praticado está cobrindo o seu pior custo. 

Este método possui quatro grandes limitações: 

a) ele não leva em consideração a elasticidade da procura; ao depender inteiramente dos 

custos, o método necessita de ajustes com base no mercado para a determinação dos preços 

de venda; 

b) ele deixa de levar em conta a concorrência, o que pode perpetuar ineficiências internas pela 

falta de comparação com preços de concorrentes; 

c) ele não distingue os custos fixos dos variáveis, o que pode causar equívocos na análise de 

encomendas que não cubram, no mínimo, os custos totais do produto; e 

d) nele, aplica-se, como provisão para os lucros, um percentual uniforme aos custos dos 

produtos, sem se reconhecer que nem todos os produtos podem auferir lucros à mesma taxa.  

 

1.3.4.3 Target costing11 

 

Trata-se de uma abordagem sistemática para estabelecimento do custo desejado de um produto, 

com base em fatores ditados pelo mercado. O target cost, ou custo-alvo, é o maior custo que pode 

ter um produto ou serviço, considerando-se que o mercado oferece o preço de venda e os gestores 

determinam a margem de lucro, ou rentabilidade, esperada. O target costing, o custeio-alvo, é o 

método utilizado para se encontrar o custo-alvo. 

Nesse contexto, deve-se projetar o produto de modo que satisfaça aos clientes e possa ser fabricado 

abaixo de seu custo-alvo. Caso isso não ocorra, o projeto pode ser descartado por não atender ao 

preço-alvo que o mercado consumidor está disposto a pagar. 

O custeio-alvo é dividido em três partes, abrangendo todo o processo de desenvolvimento e 

produção: i) custeio orientado pelo mercado; ii) custeio-alvo do produto; e iii) custeio-alvo dos 

componentes. 

                                                 
11 Esta seção foi desenvolvida com base em Crepaldi e Crepaldi (2014, p. 301-304). 
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São muitas as diferenças conceituais entre a abordagem tradicional de custos e o custeio-alvo, que 

incluem: 

a) na abordagem tradicional, o custo determina o preço; no custeio-alvo, o preço determina o 

custo; 

b) na abordagem tradicional, perdas e ineficiências são o foco da redução de custos; no custeio-

alvo, o foco é o projeto de produtos e processos; 

c) na abordagem tradicional, os custos são monitorados apenas pelos contadores; no custeio-

alvo, eles são gerenciados por toda a empresa, uma equipe multidisciplinar; 

d) na abordagem tradicional, as considerações de mercado não são consideradas no 

planejamento de custos; no custeio-alvo, o planejamento de custos é guiado pelo mercado 

competitivo; e 

e) a abordagem tradicional ajusta seus custos incorridos com base em informações de 

variabilidades; o custeio-alvo ajusta os custos antes que eles ocorram. 

 

1.3.4.4 Custeio kaizen12 

 

Traduz-se kaizen como aprimoramento ou melhoramento. Enquanto o custeio-alvo exige a redução 

de custos nas fases de desenvolvimento e desenho de novos produtos, o custeio kaizen exige 

redução de custos na fase de fabricação de produtos existentes. 

Atualmente, com a rápida mudança da tecnologia de máquinas, equipamentos e processos que 

propiciaram a redução do ciclo de vida dos produtos e processos, a velocidade das mudanças 

aumenta a competição, torna o padrão de custos instável devido aos constantes melhoramentos nas 

características dos produtos e encurtamento dos processos de produção, reduzindo a eficácia do 

custeio-alvo. 

É nesse contexto que surge o custeio kaizen: pode-se utilizar o custeio-alvo na fase de 

desenvolvimento do produto e, na fase de produção, o custeio kaizen, antes e após a fixação do 

                                                 
12 Esta seção foi desenvolvida com base em Crepaldi e Crepaldi (2014, p. 311-315). 
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padrão, com o objetivo de manter a lucratividade dos produtos por meio de contínuos 

melhoramentos nas atividades de toda a empresa. 

São características importantes do custeio kaizen: 

a) ele tem como foco motivar a redução de custos do processo, e não calcular os custos de 

produtos com maior precisão; 

b) a redução de custos é uma responsabilidade da equipe e não individual; 

c) os custos reais de produção são calculados com frequência pelo pessoal da produção e não 

pelo pessoal da contabilidade; 

d) as informações relativas a custos usadas pelas equipes são adequadas a seu ambiente de 

produção para que os esforços de aprendizado e melhoria concentrem-se nas áreas de 

maiores oportunidades de redução de custos; e 

e) os custos-padrão são continuamente ajustados com o objetivo de refletir as reduções 

anteriores dos custos reais e as melhorias almejadas dos custos futuros. 

A meta é melhorar continuamente os processos críticos para que os custos possam ser reduzidos 

em linhas de produtos amadurecidas, altamente sensíveis em termos de preço e não propensas à 

inovação de produtos. 

Existem dois tipos de custeio kaizen: 

a) atividades específicas por departamento ou por fábrica, programadas para cada período de 

negócios, que são atividades organizadas sob o sistema contábil da empresa, que fornece 

alvos de custo específicos por divisão; assim, esta etapa pode ser mais bem entendida com 

a preparação do orçamento e determinação da redução do custo-alvo; e 

b) atividades específicas por modelo de produto, executadas como projetos especiais com 

ênfase na análise de valor, que são atividades no local de trabalho que procuram eliminar 

completamente as perdas da fábrica e outros locais de trabalho. 

O esforço para eliminar as perdas pode ser observado em até quatro níveis, com vistas à redução 

dos custos indiretos: 

a) perda primária: excessos de mão de obra, estoques e equipamentos que causam custos 

desnecessários; 
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b) perda secundária: superprodução; 

c) perda terciária: excesso de estoque, o que acarreta custos financeiros elevados, com 

elevados custos de oportunidade; e 

d) perda quaternária: perda pelos dispositivos de transportes, custos excessivos de 

administração, manutenção com excesso de qualidade. 

 

1.4 Experiências na administração pública 

 

Uma leitura superficial dos métodos de custeio apresentados na seção 1.3 permite a conclusão 

óbvia de que todos eles foram concebidos e estão adaptados ao ambiente empresarial, em que as 

empresas geram produtos e prestam serviços, vendem esses produtos e serviços aos seus clientes e 

obtêm lucro com esse processo. 

Por sua vez, os órgãos públicos, em muitos casos e em especial na administração direta, não geram 

produtos, prestam serviços públicos gratuitamente à população e não visam ao lucro com suas 

atividades. 

Desse modo, as várias formas de apropriação de custos descritas anteriormente não são intuitiva e 

naturalmente aplicadas pelos órgãos públicos, razão pela qual, na verdade, não existe sequer 

metodologia desenvolvida ou disponível no mercado que possibilite a sua imediata incorporação. 

O administrador público apenas está habituado a trabalhar com os conceitos de dotação e de verba 

orçamentária, não havendo cultura instalada para aferição de custos no serviço público. Mesmo em 

âmbito mundial, as experiências são citadas vagamente e a literatura também é escassa (COSTA; 

MIRANDA FILHO, 2002, p. 4). Isso explica o insucesso da detalhada pesquisa feita pela Internet 

na tentativa de descobrirem-se experiências relevantes para este trabalho. 

Igual resultado foi obtido a partir de conversas com profissionais do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e do Tribunal de Contas da União, que relataram, em março de 2015, o 

desconhecimento de experiências a serem compartilhadas nesse tema. 
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Por isso, o único texto utilizado como referência de experiência na administração pública neste 

trabalho é o de Costa e Miranda Filho (2002, p. 5), que relata a proposta de criação e implantação 

do Sistema ACP – Apropriação de Custos Públicos no âmbito do Governo do Estado da Bahia. 

O ACP é um sistema gerencial, integrado aos sistemas corporativos do estado, que contempla todos 

os órgãos da administração direta do estado da Bahia e tem por finalidade proporcionar aos gestores 

públicos informações relevantes acerca dos custos envolvidos na prestação dos principais produtos 

e serviços ofertados pelo governo baiano à coletividade. 

Segundo os autores, o ACP, para atender aos seus objetivos, pretende responder a três perguntas 

fundamentais: 

a) O que se gasta? O ACP deverá identificar quais são os principais itens de custo, 

informando quais são, de fato, os recursos consumidos pelo governo no desempenho de 

suas atividades habituais. Trata-se aqui do mesmo objeto tratado por Crepaldi e Crepaldi 

(2014, p. 257) em relação ao método ABC, conforme visto na seção 1.3.3: recursos 

consumidos (o que foi gasto); 

b) Quem gasta? Aqui, o ACP deverá efetuar o procedimento conhecido como 

departamentalização de custos, que consiste na realocação de gastos das unidades gestoras 

para as unidades de custo, de acordo com certas regras de apropriação parametrizadas no 

próprio sistema. Deve-se ressaltar que essa realocação ocorre somente no âmbito do ACP, 

sem interferir na base de dados da contabilidade pública. Neste caso, o ACP deverá informar 

quais são as unidades funcionais que estão demandando recursos para executar suas 

atividades. Trata-se aqui de objeto diverso do tratado por Crepaldi e Crepaldi (2014, p. 257) 

em relação ao método ABC, conforme visto na seção 1.3.3: cuidado deve-se tomar para não 

se confundir com o “onde foi gasto”, que se refere a atividades e não a departamentos; e 

c) Como se gasta? O ACP informará de que modo os custos são produzidos dentro de cada 

uma das unidades de custo. Após o processo de departamentalização, dentro de cada 

unidade, os custos serão rastreados para as principais atividades desenvolvidas em cada 

setor, empregando-se o método de custeio por atividades ou método ABC. Trata-se aqui do 

mesmo objeto tratado por Crepaldi e Crepaldi (2014, p. 257) em relação ao método ABC, 

conforme visto na seção 1.3.3: atividades (onde foi gasto), verificando-se possibilidade de 
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interpretação errada, caso o “onde foi gasto” seja considerado o centro de custo ou 

departamento. 

Segundo o planejamento, o ACP seria desenvolvido em duas etapas: a primeira geraria uma matriz 

de duas dimensões, em que os itens de custo (o que se gasta) seriam confrontados com as unidades 

de custo (quem gasta). Na etapa seguinte, a matriz receberia mais uma dimensão, a relacionada às 

atividades executadas (como se gasta) pelas unidades de custo, segundo o método ABC. 

O ACP é solução própria do governo baiano, após constatação de que seria difícil contratar um 

serviço que ele teria dificuldade em especificar, dado o ineditismo da iniciativa: a contratação de 

consultoria foi admitida apenas “quando se teve a certeza e melhor desenho sobre o que se queria” 

(COSTA; MIRANDA FILHO, 2002, p. 3). Ele foi desenvolvido inicialmente como um projeto-

piloto em algumas secretarias estaduais, para, aos poucos, incorporar-se às demais. Esses autores 

também afirmam que “a tarefa requer, pelo menos, três anos para sua conclusão, com efeitos a 

serem produzidos após igual período”. 

Maior detalhamento do ACP será visto a seguir, tendo em vista a utilização dele como base para a 

discussão de diversos aspectos da proposta contida neste trabalho. 

 

1.5 Considerações quanto à aplicabilidade do projeto 

 

As discussões feitas e as informações apresentadas anteriormente mostram a necessidade de a 

Câmara dos Deputados desenvolver e implementar metodologia de apropriação de custos que possa 

aumentar sua eficiência e a transparência das suas ações, tendo em vista as possibilidades técnicas 

e suas características peculiares. Desse modo, tendo em vista o momento pelo qual passa o Brasil, 

em que transparência nos gastos públicos é condição imprescindível para restabelecer nível ético 

adequado à sociedade e aumento de eficiência das instituições é fundamental, pelo menos, para 

compensar os efeitos da crise econômica, este trabalho propõe discussão acerca do tema e que a 

Câmara dos Deputados, instituição extremamente visível à população e com enorme potencial para 

conduzir mudanças sociais por meio de exemplos de boas práticas, implemente tal metodologia 

inovadora na administração pública. 
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2 BUSINESS CASE 

 

2.1 Justificativa 

 

O Brasil vive hoje conturbado contexto econômico, político e social, em que esses aspectos estão 

vinculados entre si. A economia dá sinais de fraqueza, trazendo inflação, altos juros, desemprego 

e insegurança, o que tira a confiança de todos, reduz a arrecadação do Estado e produz relevantes 

cortes orçamentários para diversos órgãos públicos. No âmbito político, o resultado de todas as 

denúncias de corrupção é uma grande perda de credibilidade da população nas instituições, 

resultando em aumento da demanda por atuação com mais ética, probidade e transparência por 

parte dos agentes e órgãos públicos. Por sua vez, a variável social é afetada pelas outras duas, nelas 

influenciando fortemente, em função do regime democrático e da liberdade de imprensa e de 

manifestação vigentes no Brasil. De toda sorte, nessa situação complexa e desfavorável, a 

sociedade tende a manifestar-se mais, exigindo alteração dos paradigmas de atuação dos agentes 

públicos considerados inadequados por ela. 

Com isso, conforme já mencionado na seção 1, a Câmara dos Deputados deve atuar com mais 

eficiência e transparência. Há respaldo constitucional e legal para ações nesse sentido, as normas 

internas também já preveem esse tipo de atuação, e a sociedade espera isso. 

Entre as diversas ações que poderiam ser adotadas para a consecução desse objetivo, encontra-se a 

atuação na redução de custos, muito importante para um órgão público. 

Quando uma empresa privada pretende melhorar seus resultados, ela pode adotar estratégia para 

aumentar suas vendas, aumentar sua lucratividade e(ou) reduzir seus custos. A Câmara dos 

Deputados, instituição pública bastante específica, não produz bens nem presta serviços a serem 

vendidos à sociedade, motivo pelo qual quase toda a sua receita advém de recursos do Tesouro da 

União, não tendo vinculação objetiva com os resultados que produz; são, portanto, recursos 

públicos a serem gastos com muita qualidade e responsabilidade. Pelo exposto, verifica-se que não 

cabe discussão acerca de lucratividade no caso da Câmara dos Deputados. Então, para melhorar 

seus resultados, a Casa possui somente uma alternativa: aumentar a sua eficiência para produzir 
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mais com os mesmos recursos, para produzir o mesmo com menos recursos e(ou) para produzir 

mais com menos recursos. 

Conforme discutido na seção 1, a redução de custos passa, inicialmente, pelo conhecimento de 

como eles ocorrem dentro da instituição enquanto ela atua. Depois, em uma espécie de ciclo PDCA 

de apropriação de custos, torna-se necessário atuar para que os custos sejam, de fato, reduzidos, 

com vistas ao aumento da eficiência da instituição. Durante esse processo de autoconhecimento, 

as informações produzidas podem ser adequadamente divulgadas, garantindo o desejado aumento 

da transparência. 

Nesse contexto, com o propósito de colaborar na produção desse conhecimento necessário, este 

trabalho propõe a implementação de metodologia de apropriação de custos na Câmara dos 

Deputados que pretende ser ferramenta de autoconhecimento indispensável para apoiar decisões 

que levem ao aumento da eficiência da instituição e da transparência no uso dos recursos públicos 

nela investidos. 

 

2.2 Diagnóstico da situação atual 

 

Assim como ocorre nos outros órgãos públicos, na Câmara dos Deputados, a maioria dos gestores 

está habituada apenas a trabalhar com os conceitos de dotação e de verba orçamentária, não 

havendo cultura instalada para aferição de custos: os gastos são devidamente tratados, mas não há 

estratégias sistemáticas de vinculação dos gastos aos resultados nem medidas de desempenho que 

monitorem a eficiência. Além disso, a forma muito abrangente e burocrática de tratamento das 

informações dos gastos não as disponibiliza de modo eficaz para os altos gestores, que ficam sem 

informações suficientes e tempestivas para tomarem as decisões estratégicas e as cotidianas, e para 

a maioria dos gerentes operacionais, que, apesar de realizarem os gastos, acabam não tendo 

conhecimento suficiente nem consciência da importância de reduzi-los. 

Alguns bons exemplos genéricos podem ser mencionados para elucidar essa situação: 

a) nas recentes discussões relativas à possibilidade da construção do Complexo de Gabinetes 

e Serviços da Câmara dos Deputados — conjunto de edifícios a serem construídos entre o 

Edifício Anexo IV e o Superior Tribunal de Justiça —, foram envolvidos todos os 
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departamentos, centros, assessorias, consultorias, secretarias e diretorias para, com prazos 

bastante reduzidos, a produção de informações de custos a serem utilizadas na modelagem 

de eventual futura parceria público-privada (PPP). Essa ação somente foi necessária pela 

inexistência de sistema de apropriação de custos adequado que pudesse disponibilizar as 

informações necessárias. É claro que, mesmo que houvesse esse sistema, algumas 

informações adicionais deveriam ser produzidas e reuniões ainda assim ocorreriam, mas as 

informações mais relevantes já estariam disponíveis, economizando o longo tempo 

dispendido para produzi-las manualmente e aumentando a probabilidade de viabilização de 

grandes projetos corporativos com pequeno prazo para implantação; 

b) com raras e pontuais exceções, os órgãos da Casa,  pela ausência de sistema de apropriação 

de custos adequada, não têm, como parte de sua rotina, a produção de estimativa de custo 

antes de realizar cada tarefa nem o cálculo dos custos efetivos ocorridos nela. Isso ocorre 

inclusive com o Departamento Técnico (Detec), que possui profissionais de engenharia com 

formação compatível com cálculos de custos e que tem a atribuição funcional de calcular 

diversos orçamentos relacionados a gastos da Casa. Essa limitação tira dos altos gestores a 

possibilidade de apenas aprovar algumas ações após avaliação prévia de custos e inviabiliza 

a construção de um banco de dados de custos, como se fosse um banco com custos-alvo, 

necessário para embasar futuras análises e comparações; e 

c) a ausência de um sistema de apropriação de custos adequado inviabiliza a avaliação da 

eficiência da maioria das atividades desenvolvidas na Casa, dos diversos órgãos da Casa e 

da maioria dos serviços por ela prestados, pois simplesmente não é possível falar de 

eficiência sem a respectiva avaliação de custos. 

Pelo exposto, a inexistência de adequado sistema de apropriação de custos inviabiliza a: 

a) produção sistemática de informações gerenciais fundamentais para muitas decisões do 

cotidiano. Com isso, no caso de projetos estratégicos, as informações são produzidas 

manualmente e, em razão dos prazos sempre curtos, com precisão aquém da que poderiam 

ter. Em muitos outros casos, decisões simplesmente não são tomadas porque não há 

informações disponíveis para tal, e a produção delas é inviável no momento que as 

demanda; 
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b) possibilidade de um gestor apenas aprovar uma ação após avaliação prévia e completa de 

custos. Cabe ressaltar que toda aquisição de materiais, por exemplo, é sempre aprovada, 

mas essa aprovação não leva em conta, por exemplo, o custo processual da aquisição nem 

do futuro armazenamento; por outro lado, também não leva em conta o custo de não se 

adquirir ou de se demorar a adquirir; 

c) construção de um banco de dados de custos adequado para subsidiar futuras análises e 

comparações, garantindo mais agilidade nas tomadas de decisão cotidianas. Um bom 

exemplo disso é a discussão acerca do que é mais vantajoso: contratar um serviço a ser pago 

por desempenho da contratada ou contratar mão de obra por meio de postos de trabalho e 

orientar a execução dos serviços? A resposta a essa pergunta somente poderá ser respondida 

após análise detalhada das duas soluções, ou seja, pela análise de custos e benefícios de 

ambas. Se não há essas informações e não há tempo para obtê-las, a tendência é a 

manutenção do status quo e da impressão de que as coisas sempre poderiam ser melhores; 

d) avaliação da eficiência de atividades, órgãos, gestores e serviços pelo simples 

desconhecimento detalhado dos respectivos custos. O conhecimento dessa eficiência 

poderia ser utilizado, por exemplo, na alocação de recursos financeiros em momentos de 

contingenciamento e na política de recursos humanos, com o provimento e a alocação 

diferenciados de servidores efetivos; 

e) melhoria da transparência das ações da Casa; e 

f) melhoria da imagem institucional, em razão das limitações já destacadas. 

A existência de tal sistema poderia trazer os benefícios da eliminação dessas inviabilidades, 

gerando ótimas oportunidades de aprimoramento da gestão da Casa. 

É claro que a inexistência do mencionado sistema de custeio decorre de vários fatores, como, por 

exemplo: i) a realidade cultural da Casa, para a qual a existência de custos não é foco de atenção; 

ii) a atuação dos gestores, também pouco focada no tema; iii) as frequentes e inevitáveis alterações 

no alto comando da Casa, tendo em vista os mandatos de apenas dois anos de cada Mesa, o que 

produz muitas mudanças de estratégia; iv) a complexidade na implementação do sistema, que 

envolveria muito planejamento e desmotiva a tomada de decisão para o início do desenvolvimento; 

v) o custo do sistema, que exigiria participação efetiva de muitos servidores em um ambiente em 

que quase sempre se alega a indisponibilidade desse recurso para atividades adicionais; vi) a 
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necessidade de envolvimento de toda a Casa, pelo menos na implementação de uma versão inicial 

do sistema; e vii) o impacto no desenvolvimento das atividades cotidianas já existentes, em muitos 

casos suficientes para ocupar integralmente o tempo do pessoal. 

 

2.3 Método de abordagem 

 

Conforme já apresentado, propõe-se, aqui, a implementação de metodologia de apropriação de 

custos na Câmara dos Deputados para apoio a tomadas de decisões gerenciais focadas no aumento 

da eficiência da instituição e da transparência no uso dos recursos públicos a ela destinados. Sendo 

assim, as diversas sugestões metodológicas serão apresentadas a seguir. É claro que, após o 

desenvolvimento de uma primeira versão da metodologia, um sistema informatizado deverá 

viabilizar a inserção de dados e a obtenção das informações gerenciais pretendidas pelos usuários. 

 

2.3.1 Quanto aos métodos de custeio 

 

Uma análise dos diversos métodos de custeio descritos na seção 1.3 sob a ótica do objetivo deste 

trabalho leva às seguintes conclusões: 

a) o custeio por absorção e o custeio variável, apesar de poderem contribuir com o 

amadurecimento necessário à equipe de projeto, não atendem, por si sós, ao propósito deste 

trabalho por apresentarem apropriação parcial dos custos. Todavia, eles apresentam 

possibilidades interessantes para a apropriação de alguns tipos de custos; 

b) em termos metodológicos, o custeio por atividades — em função do exposto na seção 1.3.3 

— é o que deve ser estudado mais profundamente pela equipe de projeto, pois ele apresenta-

se compatível com o propósito de contribuir para o aumento da eficiência de processos e 

atividades, haja vista que, por esse método, as atividades realizadas pelos órgãos necessitam 

ser descritas e modeladas; 
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c) o uso do custeio-padrão pode ser bem interessante para o estabelecimento de custos-padrão 

como referências de custos de atividades ou serviços apresentados para autorização prévia 

ou de custos de aquisições a serem feitas junto ao mercado; 

d) em termos conceituais, o custeio pleno ou RKW também é bastante interessante, pois parte 

da premissa de apropriação de todos os gastos ocorridos aos produtos da empresa, mesmo 

que esses produtos sejam apenas serviços prestados; 

e) o custeio-alvo possui a interessante possibilidade de que, em estágio mais avançado do 

desenvolvimento do sistema de apropriação de custos, possa ocorrer a busca pela redução 

do custo de algumas atividades em função dos respectivos custos-alvo determinados; e 

f) o custeio kaizen deve ser utilizado, ao menos conceitualmente, para estimular, em todos os 

níveis de atividades organizacionais, o aumento da eficiência na execução. 

Neste trabalho, propõe-se que a equipe de projeto estude com profundidade suficiente os métodos 

de custeio para que, com preponderância do custeio por atividades, os benefícios dos diversos 

métodos, na medida do possível, possam ser absorvidos pela metodologia. 

 

2.3.2 Quanto às unidades de custos (unidades administrativas) 

 

A correspondência mais imediata para a contabilização dos gastos diria respeito à unidade gestora 

ou à unidade orçamentária; todavia, nem sempre elas são a unidade de custo. As unidades gestoras 

e as unidades orçamentárias, na verdade, abrigam diversas unidades de custo, sejam estas 

formalmente constituídas ou não (COSTA; MIRANDA FILHO, 2002, p. 6-7). 

Na descrição do custeio RKW feita na seção 1.3, foi mencionada a importância da 

departamentalização dos custos, pois são as unidades de custos que os produzem. No contexto da 

Câmara dos Deputados, que possui estrutura organizacional predominantemente funcional, com 

unidades administrativas1 grandes, fortes e complexas, isso é especialmente válido. Ademais, essa 

                                                 
1 Neste contexto, a designação “unidades administrativas” refere-se às unidades organizacionais especificadas na 

Resolução n.o 20/1971 da Câmara dos Deputados, conforme definido em Brasil (2012), e engloba departamentos, 

centros, assessorias, consultorias, secretarias e diretorias, indicando a parte mais alta do organograma da Casa como 

os centros de custos a serem utilizados neste trabalho. 
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visão está alinhada ao conceito de “quem gasta”, mencionado por Costa e Miranda Filho (2002, p. 

6-7) na proposta do sistema ACP. Então, é defendida, neste trabalho, a departamentalização dos 

custos. 

O sistema de apropriação de custos deverá informar, de fato, que unidades administrativas estão 

demandando recursos para executar suas atividades. A contabilidade pública atualmente informa a 

distribuição do gasto por unidade orçamentária e por unidade gestora, mas nada diz a respeito da 

composição dos gastos por departamento, centro, assessoria, consultoria, secretaria e diretoria 

(COSTA; MIRANDA FILHO, 2002, p. 7). 

Na realidade, cada uma dessas unidades administrativas representa um centro de custos em 

potencial, demandando recursos para a sua manutenção e seu funcionamento. O sistema deverá 

alocar a cada um desses centros de custos, denominadas unidades de custos, os gastos efetivamente 

causados por elas, valendo-se dos critérios do consumo e da responsabilidade pelo gasto (COSTA; 

MIRANDA FILHO, 2002, p. 7). 

Neste trabalho, propõe-se, inicialmente, que as unidades de custos sejam as unidades 

administrativas da parte mais alta da estrutura organizacional da Casa, englobando: diretorias; 

secretarias; consultorias, assessorias e coordenações diretamente ligadas a diretorias ou secretarias; 

departamentos; e centros. 

Cada unidade administrativa poderá decidir ser a unidade de custos que agrega informações de 

todos os seus órgãos subordinados ou fazer de um ou mais órgãos subordinados outra unidade de 

custos. 

 

2.3.3 Quanto aos itens de custo (recursos) 

 

Trata-se aqui da resposta à pergunta feita por Costa e Miranda Filho (2002, p. 6) como questão 

fundamental do ACP: “O que se gasta?”, referindo-se aos recursos consumidos pelos órgãos 

públicos. Segundo esses autores, a contabilidade pública está estruturada para atender às 

informações referentes ao gasto público, fornecendo todas as informações relevantes ao controle 

do fluxo financeiro, orçamentário e patrimonial; todavia, ela nada diz acerca do momento em que 

a administração pública consome, de fato, os recursos disponíveis. Nota-se, assim, a importância 
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do conceito de custo, como um dado novo colocado à disposição do gestor público para 

efetivamente tomar conhecimento do seu desempenho, sem prejuízo da discussão feita na 

seção 1.2. 

Pela similaridade de objetivos, para este trabalho é importante a descrição da abordagem feita para 

o ACP baiano (COSTA; MIRANDA FILHO, 2002, p. 6-22). O ACP toma emprestado da 

contabilidade pública os subelementos de despesa e identifica aqueles que representam consumo 

de recursos como itens de custo, agrupando-os, segundo a sua natureza, em categorias de custo, 

que não dizem respeito aos elementos de despesa em função de uma limitação da Lei 

n.⁰ 4.320/1964: os subelementos de despesa transitam e agregam-se em elementos de despesa; se 

os subelementos possibilitam certa visualização do gasto, os elementos de despesa não refletem 

transparência nem precisam a natureza do gasto. Por exemplo, no elemento de despesa Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, praticamente tudo pode ser incluído. Em função disso, 

criou-se, no ACP, a figura da categoria de custo, abrigando os diversos subelementos de despesa 

(itens de custo) agregados segundo similaridade, porém sem transitar entre as categorias: cada item 

de custo é privativo de determinada categoria de custo. 

Segundo Costa e Miranda Filho (2002, p. 15-18), no planejamento inicial do ACP, foram criadas 

dezoito categorias de custo, explicitadas a seguir, apesar de, desde o início, já haver a previsão de 

prováveis alterações decorrentes do uso do sistema: 

a) custos administrativos: gastos gerais de manutenção e funcionamento das diversas 

unidades administrativas, normalmente relacionadas às atividades-meio desenvolvidas nos 

diversos órgãos. Pela insignificância de alguns valores e pelo caráter genérico destes gastos, 

normalmente serão alocados nas próprias unidades gestoras; 

b) aposentadorias, pensões e auxílios: todos os gastos referentes a benefícios pagos aos 

servidores do estado, ativos ou inativos, bem como os pensionistas. Para efeitos de 

departamentalização, estes gastos serão alocados em uma unidade de custo especial para 

esta finalidade; 

c) capacitação e desenvolvimento: gastos com o desenvolvimento da área de recursos 

humanos de cada secretaria, englobando treinamentos técnicos e comportamentais, 

processos de seleção de pessoal, treinamentos e aperfeiçoamentos, estagiários, menores-
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aprendizes e demais gastos afins. Inicialmente, serão alocados na Diretoria de Recursos 

Humanos, sendo, posteriormente, distribuídos para as áreas efetivamente beneficiadas; 

d) deslocamentos: gastos com viagens de servidores do governo vinculados aos órgãos da 

administração direta, relacionados a diárias, locomoção, traslado e passagens aéreas, 

terrestres ou marítimas. Como regra geral, a departamentalização será feita de acordo com 

a unidade de lotação do servidor beneficiário da diária; 

e) divulgação: gastos com publicações e publicidade oficiais. Normalmente, serão alocados à 

unidade gestora; 

f) informática: gastos referentes a material de consumo específico de informática, compras, 

locações e manutenção de equipamentos, mão de obra especializada na área à disposição 

dos órgãos da administração direta e serviços de informática prestados por terceiros. Pelo 

fato de que ocorrem várias situações distintas, há a necessidade de se utilizarem diferentes 

regras de apropriação; 

g) inversões financeiras: gastos do estado com investimentos em ativos financeiros, 

participações em empresas etc. Serão alocados em uma unidade de custo especial para fins 

de destaque; 

h) locações: gastos com locações de bens móveis e imóveis à disposição dos órgãos da 

administração direta, bem como os encargos e cominações relacionados aos bens locados, 

conforme contratos. Serão alocados às unidades que ocupam ou utilizam os bens locados; 

i) mão de obra terceirizada/LRF: gastos referentes à mão de obra contratada sob o regime 

de prestação de serviços terceirizados lotada regularmente nas diversas unidades funcionais 

submissos ao limite para serviços terceirizados previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Serão alocados nas unidades demandantes dos serviços, de acordo com as requisições e 

ordens de serviço respectivas; 

j) mão de obra terceirizada: gastos referentes à mão de obra contratada sob o regime de 

prestação de serviços terceirizados lotada regularmente nas diversas unidades funcionais, à 

exceção dos gastos da categoria mão de obra terceirizada/LRF; 

k) material de consumo: gastos com a aquisição de materiais de consumo utilizados em 

escritório bem como na manutenção e conservação de imóveis, equipamentos e demais 
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aparelhos relacionados às atividades habituais de trabalho. No momento da liquidação, estes 

gastos serão alocados em uma unidade de custo do tipo almoxarifado, sendo repassados às 

outras unidades de custo de acordo com as requisições de material; 

l) material permanente: gastos com a aquisição de materiais de natureza permanente, 

incorporados ao patrimônio dos órgãos da administração direta estadual e alocados às 

diversas unidades; 

m) obras, instalações e aquisições de imóveis: gastos com a aquisição de imóveis, realização 

de construções, reformas e melhorias em instalações físicas ocupadas pelos órgãos da 

administração direta. Serão alocados às unidades beneficiadas; 

n) encargos financeiros: gastos com encargos financeiros diversos, tais como o serviço da 

dívida pública. Serão alocados em unidades especiais para fins de controle; 

o) pessoal, encargos e benefícios: gastos com remuneração do pessoal civil e militar dos 

órgãos da administração direta. A departamentalização destes gastos ocorrerá por meio de 

acordo de distribuição dos servidores nos locais de trabalho fornecidos pela área de recursos 

humanos, que funcionará como um sistema periférico ao ACP; 

p) serviços públicos (ou serviços de utilidade pública): gastos com serviços públicos 

prestados pelas concessionárias e permissionárias, a exemplo de água, energia elétrica, 

telecomunicações e correios. Como regra geral, serão alocados nas unidades beneficiadas 

pelo seu consumo, quando for possível a identificação da fração de consumo individual, 

sem a aplicação de rateios arbitrários. Quando não for possível essa aferição individual, o 

gasto será alocado na unidade responsável pelo seu controle e pagamento; 

q) subvenções, premiações e auxílios: gastos com subvenções sociais, transferências entre 

órgãos de governo, auxílios a terceiros, bolsas etc. Serão alocados e controlados em 

unidades especiais; e 

r) transportes: gastos com manutenção, conservação, reparo, adaptação de veículos e 

aquisição de peças, combustíveis e lubrificantes. Estes gastos serão departamentalizados de 

acordo com a utilização dos veículos por cada uma das unidades de custo. 

Uma experiência que a Câmara dos Deputados tem com relação a isso já foi relatada sucintamente 

na alínea “a” da página 29, situação em que diversas unidades administrativas da Casa foram, e 
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ainda estão, envolvidas na produção de informações de custos com um propósito específico e 

diferente do que motivou a elaboração do ACP baiano: a elaboração do comparador público para 

uma possível PPP. Na ocasião, ocorrida no dia 19 de junho de 2015, elas foram solicitadas a 

preencher uma planilha2 elaborada no Microsoft Excel, mostrada parcialmente na Tabela 2.1. 

As duas primeiras linhas da Tabela 2.1 corroboram a proposta de apropriar custos por unidade 

administrativa, conforme mencionado no final da seção 2.3.2, em que a indicação de unidade 

subordinada é opcional. 

Deve ser observado que, já nesta versão preliminar de abordagem, há a indicação de itens de custo, 

termo genérico utilizado na planilha para designar, indistintamente, itens de custo, conforme 

definido nesta seção, e categorias de custo. O motivo disso foi simplificar a discussão da planilha 

no momento inicial dos trabalhos. 

Na Tabela 2.1, há a proposição de cinco categorias de custo: i) recursos humanos; ii) aquisições de 

bens, incluindo materiais de consumo e materiais permanentes; iii) contratações de serviços, 

incluindo os de prestação continuada e os de prestação não continuada; iv) obrigações; e v) outros, 

para permitir que as unidades administrativas incluíssem categorias relevantes. 

Na Fase 1 dessa atividade-piloto, planejada para ser introdutória e rápida, foi solicitado a cada 

unidade administrativa que informasse se cada item de custo da planilha era aplicável a ela e que 

ela incluísse itens de custo inexistentes na planilha (coluna “a” e coluna “b”). Como critério inicial 

de preenchimento, considerou-se suficiente que apenas constassem de modo explícito na planilha 

os itens de custo que, no total, perfizessem 80% do total dos custos da categoria na unidade 

administrativa no período de um ano; os demais deveriam ser apresentados em grupo. Além disso, 

deveria ser informada a unidade de medida proposta pela unidade administrativa (coluna “c”). 

Já na Fase 2, cujo prazo de entrega encerrou-se no dia 17 de julho de 2015, o objetivo já foi mais 

específico: obter quantitativos anuais estimados, nas unidades de medida propostas, médios (coluna 

“e”) e(ou) mínimos e máximos (coluna “f”). Com isso, a equipe responsável pela compilação dos 

dados terá as informações necessárias para atribuir valores financeiros aos custos e realizar 

                                                 
2  Esta planilha foi elaborada pelo Detec como parte do apoio dado à Comissão Especial de Parceria Público Privada 

da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa n.⁰ 13/2015, tendo sido aprovada pela Comissão. 
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tratamento estatístico adequado à consideração de incertezas que envolvem esse tipo de 

apropriação de custos, viabilizando análise probabilística do problema. 

Tabela 2.1 − Lista experimental de itens de custo, com agrupamentos indicados. 

 

Fonte: DETEC, 2015. 

 

Unidade 

Subordinada:

Atividade/

Serviço:

1 RECURSOS HUMANOS

1.1 SERVIDORES

1.1.1 CONSULTORES LEGISLATIVOS

1.1.2 ANALISTAS LEGISLATIVOS

1.1.3 TÉCNICOS LEGISLATIVOS

1.1.4 CNES

1.1.5 SECRETÁRIOS PARLAMENTARES

1.2 TERCEIRIZADOS VIA POSTOS DE TRABALHO

1.3

PRÓ-ADOLESCENTES (AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS)

1.4 ESTAGIÁRIOS

1.5 OUTROS (descrever)

2 AQUISIÇÕES DE BENS

2.1 MATERIAIS DE CONSUMO

2.1.1 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

2.1.1.1 MATERIAL 1

2.1.1.2 MATERIAL 2

2.1.1.3 ...

2.1.2 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

2.1.2.1 MATERIAL 1

2.1.2.2 MATERIAL 2

2.1.2.3 ...

2.1.3 MATERIAIS DE COPA, COZINHA E SIMILARES

2.1.3.1 MATERIAL 1

2.1.3.2 MATERIAL 2

2.1.3.3 ...

2.1.4 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

2.1.4.1 MATERIAL 1

2.1.4.2 MATERIAL 2

2.1.4.3 ...

2.1.5 OUTROS (descrever)

2.1.5.1 MATERIAL 1

2.1.5.2 ...

2.2 MATERIAIS PERMANENTES

2.2.1 MOBILIÁRIO

2.2.2 EQUIPAMENTOS

2.2.3 VEÍCULOS

2.2.4 FERRAMENTAS

2.2.5 SOFTWARES

2.2.6 OUTROS (descrever)

2.3 OUTROS (descrever)

3 CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

3.1 CONTINUADOS (LISTAR TODOS)

3.1.1 SERVIÇO 1

3.1.2 SERVIÇO 2

3.1.3 ...

3.2 NÃO CONTINUADOS

3.2.1 SERVIÇO 1

3.2.2 SERVIÇO 2

3.2.3 ...

4 OBRIGAÇÕES

4.1 IMPOSTOS

4.2 TAXAS

4.3 OUTROS (descrever)

5 OUTROS (descrever)

5.1 ...

JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES

(g)

FASE 2

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

MÉDIA

(e)

INTERVALO (f)

MÍNIMO MÁXIMO

APLICABILIDADE

(b)

UNIDADE DE 

MEDIDA

(c)

FASE 1

ITENS DE CUSTO (a)

QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA (d)

PROJETO PÚBLICO DE COMPARAÇÃO (PPC) OU COMPARADOR PÚBLICO

FASES
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Em outra experiência relacionada ao assunto, realizada apenas no âmbito do Detec nos meses de 

novembro e dezembro de 2014 e com propósito de iniciar discussão acerca da utilização dos custos 

para a obtenção de informações gerenciais, foi solicitado às coordenações o preenchimento de 

planilha semelhante, para consolidação posterior em torno do Detec, que possuía praticamente os 

mesmos itens de custo, mas propunha a divisão do valor de cada item de custo em: 

a) valor total do custo anual gerenciado pelo Detec, mesmo que não beneficiário total ou 

parcial do custo, por meio do que se pode calcular o montante total de recursos anuais 

gerenciados pelo Detec. Por exemplo: o Detec é responsável pelo gerenciamento do custo 

com energia elétrica, mas consome apenas parte dele; 

b) valor do custo anual gerenciado pelo Detec do qual ele é o beneficiário, por meio do que se 

pode calcular o montante de recursos anuais de fato utilizados pelo Detec para o seu 

funcionamento que são gerenciados por ele. Por exemplo: o valor do custo de energia 

elétrica com o próprio Detec, que é o responsável pelo gerenciamento desse custo na Casa; e 

c) valor do custo anual do qual o Detec é beneficiário mas que não é gerenciado por ele, por 

meio do que se pode calcular o montante de recursos anuais de fato utilizados pelo Detec 

para o seu funcionamento que não são gerenciados por ele. Por exemplo: o Detec é 

consumidor de café, mas não gerencia esse tipo de material na Casa. 

A soma dos totais indicados nas alíneas “b” e “c” indica o montante de recursos anuais de fato 

utilizados pelo Detec para o seu funcionamento. Essa divisão foi proposta com base na premissa 

de que, de fato, nenhuma unidade administrativa da Casa conhece os seus reais custos totais anuais. 

Infelizmente, esta experiência teve de ser interrompida em função do excesso de demanda, no 

Detec, relacionado à nova legislatura e à possível PPP. Todavia, ela colaborou bastante na 

elaboração da metodologia vinculada à Tabela 2.1. 

Da análise das três experiências apresentadas — o ACP, a iniciativa da Câmara dos Deputados 

vinculada à Tabela 2.1 e a iniciativa do Detec —, parece razoável concluir que elas pretendem 

obter informações de determinado conjunto de itens de custo, apesar das diferenças existentes. 

No sistema ACP, há a definição das categorias de custo e a indicação clara de como se pretendia 

realizar a apropriação anual pelas unidades administrativas, nada se mencionando acerca de análise 

probabilística do problema. 
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No caso da utilização da Tabela 2.1, busca-se a colaboração de toda a Câmara dos Deputados para 

a construção da listagem de itens de custo e para o levantamento anual de custos, em metodologia 

que inclui análise probabilística do problema. 

Por sua vez, na iniciativa do Detec, buscava-se a colaboração de todo o Detec para a construção da 

listagem de itens de custo e para o levantamento anual de custos, em metodologia que viabilizaria 

a visualização, por item de custo, dos totais descritos anteriormente nas alíneas “a”, “b” e “c” da 

página 40. A extrapolação desta abordagem para todas as unidades administrativas da Casa 

permitiria conhecer-se: para cada unidade administrativa, por ano, o valor total de recursos 

gerenciados e o valor total de recursos consumidos. Haja vista que, hoje, não se sabe quanto cada 

unidade administrativa gere de recursos nem quanto consome, essa informação gerencial poderia 

ser utilizada, por exemplo, para a adequada distribuição de recursos materiais e humanos pelas 

unidades administrativas. 

Tendo em vista o exposto, neste trabalho, propõe-se que a equipe de projeto estude as três 

experiências aqui apresentadas e, considerando a realidade da Câmara dos Deputados: 

a) elabore lista inicial de itens e categorias de custo; e 

b) elabore estratégia para a obtenção das informações anuais de custos que tenha como 

finalidade a obtenção de informações gerenciais, conte com a participação de toda a Casa, 

viabilize a análise probabilística do problema — utilizando metodologia adequada, como, 

por exemplo, a apresentada em Severino (2008, p. 219-313) — e permita a separação dos 

valores mencionada na experiência do Detec e descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” da 

página 40. 

Após a realização desta etapa, ter-se-ia resultado conceitualmente similar ao descrito para o sistema 

ACP: uma matriz de custos de duas dimensões, em que uma dimensão apresentaria as unidades de 

custo e a outra, os itens de custo. Desse modo, a matriz indicaria, para cada unidade de custo, os 

valores, em reais, de todos os itens de custo nela ocorridos anualmente. Uma outra opção a ser 

considerada é o cômputo do uso de recursos humanos não em reais, em função de possíveis 

distorções históricas que poderiam ser provocadas por variações salariais, mas com a utilização de 

unidade de medida consagrada: o homem-hora (hh). Todavia, com o objetivo de valorizar a 

equidade de gêneros, da qual a Câmara dos Deputados é defensora, propõe-se uma nova designação 
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para este uso: em vez de se utilizar hh, poderá ser utilizada a hora trabalhada ou hora de trabalho, 

com a designação ht. 

Em virtude da maior complexidade conceitual aqui proposta, outras informações certamente 

deverão ser produzidas, no formato mais adequado a cada caso. 

 

2.3.4 Quanto às atividades 

 

Trata-se aqui da resposta à pergunta feita por Costa e Miranda Filho (2002, p. 8) como questão 

fundamental do ACP: “Como se gasta?”, referindo-se ao modo como os custos são produzidos 

dentro de cada unidade administrativa do órgão público. No ACP, após o processo de 

departamentalização, dentro de cada unidade os custos são rastreados para as principais atividades 

desenvolvidas em cada setor, empregando-se o método de custeio por atividades, ou método ABC, 

em razão do que foram utilizados os direcionadores de custo (cost-drivers)3. Os autores também 

indicam as dificuldades previstas da apropriação caso se desejasse realizar o custeio por projetos e 

atividades, motivo pelo qual o ACP não previu essa possibilidade (COSTA; MIRANDA FILHO, 

2002, p. 11). 

Neste trabalho, propõe-se que a equipe de projeto estude com profundidade suficiente o custeio por 

atividades e elabore, com a participação de toda a Câmara dos Deputados, lista inicial de atividades 

para cada unidade administrativa que, sendo agregadas em função da estrutura organizacional, 

viabilize, ao final, a obtenção dos custos anuais para cada uma das três principais atividades da 

Casa, expressas na sua missão institucional: representar o povo brasileiro, elaborar leis e 

fiscalizar os atos da administração pública. 

Deve-se ressaltar que a tarefa de identificação das atividades em uma organização é complexa e 

demorada. No caso de órgão público, em que não existe cultura instalada e a quantidade de ações, 

serviços e produtos é vasta, fazer uso do critério de relevância é condição obrigatória para uma 

eficaz identificação das atividades que mais impactam no consumo de recursos (COSTA; 

MIRANDA FILHO, 2002, p. 9). 

                                                 
3 Um direcionador de custo é uma medida da intensidade da atividade. Ele tem função crucial no método ABC, pois 

sua valoração indica a taxa de consumo dos diversos recursos organizacionais pelas atividades desempenhadas. 
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Após a realização desta etapa, ter-se-ia resultado conceitualmente similar ao descrito para o sistema 

ACP: uma matriz de custos de três dimensões, em que uma dimensão apresentaria as unidades de 

custo; outra, os itens de custo; e a terceira, as atividades. Desse modo, a matriz indicaria: i) para 

cada unidade de custo, os valores, em reais, de todos os itens de custo nela ocorridos anualmente; 

e ii) para cada atividade, os valores, em reais, de todos os itens de custo ocorridos anualmente em 

decorrência dela. 

Em virtude da maior complexidade conceitual aqui proposta, outras informações certamente 

deverão ser produzidas, no formato mais adequado a cada caso. 

Cabe mencionar que, na iniciativa da Câmara dos Deputados relacionada à Tabela 2.1, a ideia de 

definição de atividades, ou serviços, para as unidades administrativas já está contemplada: na 

terceira linha da Tabela 2.1, há um campo (“Atividade/Serviço”) que poderia ser preenchido pela 

unidade administrativa, caso ela desejasse preencher a planilha apenas para uma atividade 

específica: nessa perspectiva, o conjunto de atividades/serviços totalizaria os custos para a unidade. 

Ademais, na experiência do Detec, já havia planejamento e discussão relativos à obtenção das 

atividades nele desempenhadas com o propósito aqui discutido. 

 

2.3.5 Quanto às regras para apropriação 

 

Assim como no caso do ACP (COSTA; MIRANDA FILHO, 2002, p. 11-12), propõe-se, neste 

trabalho, que o ponto de partida seja a liquidação da despesa, sempre que possível. 

A apropriação poderá ser feita por rastreamento direto ou indireto. Na forma direta, o sistema já 

acumulará parametrizações objetivando direcionar o gasto para a unidade de custo ou para a 

unidade gestora, conforme o caso. Se isso não for possível, o rastreamento deverá ser feito 

indiretamente, por direcionamento manual ou por meio da utilização de sistemas periféricos, 

também quando da liquidação, sempre que possível. 

Entretanto, nem sempre será possível proceder o direcionamento do gasto no momento da 

liquidação, seja direta ou indiretamente. Alguns gastos são realizados por atacado, tais como a 

aquisição de material de consumo, cuja distribuição processa-se no decorrer do tempo. Nesse caso, 

algum outro critério de apropriação deve ser previsto, como no caso do ACP, em que se previu a 
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figura de “custos a apropriar”, conta virtual sob a responsabilidade de uma unidade gestora central, 

cuja baixa dá-se na medida em que se dá a distribuição final do material adquirido. 

Quanto a esse aspecto, o ACP possui uma regra muito importante, que também é proposta neste 

trabalho: o rateio de custos deverá ser evitado ao máximo. Em um órgão público, como a Câmara 

dos Deputados, a produção não é homogênea, o leque de produtos e serviços é amplo, sobressaindo-

se a participação dos custos fixos — inclusive os de pessoal, dada a inflexibilidade para redução 

— e indiretos. Então, a premissa básica deve ser buscar a responsabilização da unidade de custo 

gestora e responsável pelo consumo do recurso. Em ordem contrária, os sistemas mais tradicionais, 

por meio do rateio, promovem a diluição do custo e, com isso, a perda do centro de 

responsabilização. Essa prática proposta visa evitar rateios arbitrários de custos para as áreas que 

não tenham poder de decisão e nenhuma influência sobre eles. 

 

2.3.6 Quanto ao espaço físico 

 

O ACP, quando trata das unidades de custo, permite a subdivisão em locais de trabalho, 

compreendendo que uma mesma unidade administrativa pode utilizar mais de um espaço (COSTA; 

MIRANDA FILHO, 2002, p. 4 e 21). 

Na Câmara dos Deputados, em função das inúmeras demandas relacionadas a espaço físico 

encaminhadas ao Detec, verifica-se tratar de aspecto de muita relevância, que não pode ficar ao 

largo deste trabalho: há a real necessidade de se conhecerem os custos relacionados aos espaços 

físicos da Casa, tanto para se avaliarem custos relativos à ocupação quanto os relativos às reformas 

e atividades de operação e manutenção lá executadas. 

Sendo assim, propõe-se, aqui, que a equipe de projeto inclua na metodologia, a partir da relação de 

cada unidade administrativa com os espaços físicos que ocupa e do conhecimento existente acerca 

das áreas comuns da Casa — informações a serem disponibilizadas pelo Detec —, como se fosse 

um detalhamento da unidade administrativa na matriz de custos, uma forma de obtenção dos custos 
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por ambiente, por tipo de uso do espaço e, finalmente, por edifício4. Em todos os casos, a proposta 

contempla o uso da nomenclatura já consolidada pelo Detec em suas publicações técnicas. 

 

2.3.7 Quanto às limitações e ao não-escopo 

 

O projeto de intervenção proposto neste trabalho possui as seguintes limitações: 

a) não contempla o tratamento de custos de projetos, apenas de atividades 

departamentalizadas; 

b) por aceitar a implementação em etapas, admite, inicialmente, a obtenção de custos parciais; 

c) por aceitar que a implementação levará algum tempo e demandará muito esforço, admite 

imprecisão inicial incompatível com a esperada no final da implementação; e 

d) demandará a previsão de algumas metodologias acessórias, com o propósito de subsidiar a 

implementação de sistemas acessórios que, juntamente com os sistemas corporativos 

existentes, comporão o completo e integrado sistema de apropriação de custos da Casa. 

Pode-se declarar como não-escopo deste projeto: i) a construção de banco de dados de médio e de 

longo prazos a partir das alimentações do sistema de apropriação de custos implementado; ii) a 

avaliação de eficiência, eficácia e(ou) efetividade de atividades desenvolvidas; e iii) a proposição 

de ações ou decisões com base nas informações gerenciais obtidas com o sistema. 

 

2.4 Registro de outras observações 

 

Além das experiências já descritas anteriormente, cabe descrever uma outra vivência relevante 

relacionada ao assunto. 

Há cerca de um ano, o Detec, consciente da inexistência de estratégia de apropriação de custos na 

Casa e com o firme propósito de implementar uma estratégia para resolver essa limitação no seu 

                                                 
4 Todas essas informações estão sendo consideradas no levantamento de custos em andamento para orientar o 

comparador público a ser utilizado na eventual PPP em estudo na Casa. 
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próprio âmbito, iniciou, pela Coordenação de Engenharia de Obras, uma ação de apropriação de 

custos a partir das ordens de serviço de suas áreas executivas: a área de obras civis e serviços gerais 

e a área de manutenção elétrica e hidráulica. A ação, ainda em curso, é a de amadurecer e 

desenvolver a técnica de obtenção dos custos dessas atividades para, então, adaptá-la a todas as 

coordenações do Detec. 

O sistema de registro de ordens de serviço, desenvolvido pelo Centro de Informática (Cenin), tem 

sido constantemente melhorado, a partir do foco de apuração real dos recursos dispendidos em cada 

ordem de serviço, permitindo a obtenção de informações gerenciais como, por exemplo: i) custo 

de mão de obra; ii) quantidade de horas trabalhadas por tipo de profissional (marceneiro, para 

exemplificar); iii) custo dos materiais consumidos; iv) tipos e quantidades de materiais 

consumidos; e v) quantidade de horas dispendidas por servidor efetivo. A partir desses registros, 

são possíveis, entre outras, totalizações por atividade, por categoria profissional, por tipo de 

material e por mês de trabalho. Ademais, essas totalizações podem ser feitas em reais e em unidades 

de medidas técnicas adequadas para informar quanto de cada recurso foi utilizado. Por exemplo, 

em algumas situações, pode ser mais interessante saber quantos tijolos foram utilizados em uma 

reforma do que quanto os tijolos custaram. 

Esse exemplo de ação mostra que a junção de patrocínio adequado, decisão de fazer, corpo técnico 

capacitado, apoio dos órgãos técnicos e disponibilidade suficiente de recursos pode tirar uma ideia, 

em princípio utópica, do papel, elevando-a ao patamar de realização relevante no médio prazo, com 

contribuições positivas para toda a Casa. Cabe destacar que o Cenin também tem iniciativas 

executadas de apropriação de custos de alguns de seus projetos e atividades.
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

3.1 Escopo  

 

3.1.1 Objetivo  

 

Implementar, em três anos e meio, metodologia de apropriação de custos na Câmara dos Deputados 

que: 

a) seja apoiada por sistema computacional de uso simples pela RedeCâmara; 

b) utilize, ao máximo, as bases de dados já disponíveis nos sistemas computacionais existentes 

relativos a todas as áreas de interesse, tais como as de materiais, serviços, contratos, pessoal, 

orçamento, administração financeira e processos; 

c) viabilize a obtenção de custos relacionados a todas as unidades administrativas, aos itens e 

categorias de custo, às atividades e ao espaço físico; 

d) seja desenvolvida em etapas, para possibilitar entregas parciais, mas relevantes; 

e) capacite todos os profissionais envolvidos com a implementação e com a futura utilização; 

f) utilize a menor equipe de projeto possível, contando com a participação efetiva de todos os 

órgãos da Casa; e 

g) tenha foco na disponibilização automática de informações gerenciais para tomadas de 

decisão que levem ao aumento da eficiência e da transparência no uso dos recursos públicos, 

possibilitando o uso posterior de softwares como o Lumira e o QlikView para a 

flexibilização da extração das informações por parte dos altos gestores. 

 

3.1.2 Entregas 

 

Para este projeto, considerando o objetivo descrito, são previstas as seguintes entregas: 

A) gerenciamento do projeto: o plano de gerenciamento e os documentos a ele relacionados 

indicarão a forma pela qual o gerente conduzirá o projeto; 
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B) listas das três dimensões da matriz de custos: lista de unidades administrativas e os 

respectivos detalhamentos para os espaços físicos ocupados, lista de itens e categorias de 

custo e lista de atividades das unidades administrativas. Para a obtenção de cada uma dessas 

listas, deverão ser previstas duas ações: um plano para a obtenção da lista e a execução do 

plano previsto. Quanto à dimensão 1 da matriz, a lista de unidades administrativas deverá 

contemplar a parte mais alta da estrutura organizacional da Casa, englobando todas as 

diretorias; secretarias; consultorias, assessorias e coordenações diretamente ligadas a 

diretorias ou secretarias; departamentos; e centros. Adicionalmente, propõe-se que a equipe 

de projeto inclua na metodologia, a partir da relação de cada unidade administrativa com os 

espaços físicos que ocupa e do conhecimento existente acerca das áreas comuns da Casa — 

informações a serem disponibilizadas pelo Detec —, como se fosse um detalhamento da 

unidade administrativa na matriz de custos, uma forma de obtenção dos custos por 

ambiente, por tipo de uso do espaço e, finalmente, por edifício, contemplando o uso da 

nomenclatura já consolidada pelo Detec em suas publicações técnicas. Acerca da 

dimensão 2 da matriz, deverá ser obtida lista inicial de itens e categorias de custo que: esteja 

vinculada a estratégia para a obtenção das informações anuais de custos que tenha como 

finalidade a obtenção de informações gerenciais, conte com a participação de toda a Casa, 

viabilize a análise probabilística do problema — utilizando metodologia adequada, como, 

por exemplo, a apresentada em Severino (2008, p. 219-313) — e permita a separação dos 

valores mencionada na experiência do Detec e descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” da 

página 40. No que diz respeito à dimensão 3 da matriz, propõe-se que a equipe de projeto 

elabore, com a participação de toda a Câmara dos Deputados, lista inicial de atividades para 

cada unidade administrativa que, com a agregação em função da estrutura organizacional, 

viabilize, ao final, a obtenção dos custos anuais para cada uma das três principais atividades 

da Casa, expressas na sua missão institucional: representar o povo brasileiro, elaborar 

leis e fiscalizar os atos da administração pública; 

C) regras para apropriação de custos e relacionamento entre as três dimensões da matriz de 

custos, necessárias para o desenvolvimento do sistema computacional: quanto à apropriação 

de custos, propõe-se, como regra geral, que o ponto de partida seja a liquidação da despesa 

e que o rateio de custos deva ser evitado ao máximo, buscando-se a responsabilização da 

unidade de custo gestora e responsável pelo consumo do recurso, conforme indicado na 
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seção 2.3.5. A respeito das regras de relacionamento entre as três dimensões da matriz, essas 

deverão permitir a construção de uma matriz tridimensional que seja factível dos pontos de 

vista da coleta de dados e informações, da produção das informações gerenciais desejadas 

e do sistema computacional a ser desenvolvido; e 

D) sistema computacional de apropriação de custos: o sistema deverá viabilizar a construção 

da matriz definida nas entregas anteriores; ser desenvolvido pelos membros da equipe e 

construído a partir de softwares já existentes na Casa; ser de fácil utilização pelos 

interessados; estar disponível via RedeCâmara; utilizar, ao máximo, os sistemas 

computacionais existentes relativos a todas as áreas de interesse, tais como as de materiais, 

serviços, contratos, pessoal, orçamento, administração financeira e processos; utilizar, ao 

máximo, formas automáticas de obtenção de dados; e possibilitar o uso posterior de 

softwares como o Lumira e o QlikView para a flexibilização da extração das informações 

por parte dos altos gestores. 

 

3.1.3 Estrutura analítica do projeto 

  

A Figura 3.1 mostra a estrutura analítica do projeto (EAP). 
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Figura 3.1 − EAP do projeto. 

     
 Fonte: elaboração própria. 
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3.2 Cronograma 

 

O Quadro 3.1 mostra o cronograma do projeto. 

Quadro 3.1 − Cronograma do projeto. 

Entregas Pacotes de trabalho 
Entrega(s)/pacote(s) 

predecessor(as)/(es) 
Duração 

A) Gerenciamento do projeto 

A.1) Revisão e aprovação do projeto − 1 mês 

A.2) Desenvolvimento do termo de abertura do projeto − 1 mês 

A.3) Desenvolvimento do plano de gerenciamento do 

projeto 
A.1 e A.2 2 meses 

A.4) Orientação e gerenciamento da execução do projeto A.3 40 meses 

A.5) Monitoramento e controle do trabalho do projeto A.3 40 meses 

A.6) Encerramento do projeto A.3 1 mês 

B) Listas das três dimensões da 

matriz de custos 

B.1) Capacitação da equipe A.1 e A.2 8 meses 

B.2) Plano para a obtenção da lista de unidades 
administrativas 

B.1 (3 meses) 1 mês 

B.3) Plano para a obtenção da lista de itens e categorias de 

custo 
B.1 (3 meses) 1 mês 

B.4) Plano para a obtenção da lista de atividades 

administrativas 
B.1 (3 meses) 2 meses 

B.5) Obtenção da lista de unidades administrativas B.2 1 mês 

B.6) Obtenção da lista de itens e categorias de custo B.3 4 meses 

B.7) Obtenção da lista de atividades B.4 10 meses 

C) Regras para apropriação de 

custos e relacionamento entre as três 
dimensões da matriz de custos 

C.1) Capacitação da equipe B.1 4 meses 

C.2) Definição das regras de apropriação de custos para as 

dimensões 1 e 2 
B.5 e B.6 6 meses 

C.3) Definição das regras de apropriação de custos para as 
três dimensões 

B.7 e C.2 5 meses 

C.4) Definição do relacionamento entre as dimensões 1 e 2 C.2 3 meses 

C.5) Definição do relacionamento entre as três dimensões C.3 e C.4 3 meses 

D) Sistema computacional de 

apropriação de custos 

D.1) Desenvolvimento da primeira parte do sistema: duas 

dimensões 
C.4 12 meses 

D.2) Elaboração do manual de uso D.1 2 meses 

D.3) Treinamento dos usuários D.2 2 meses 

D.4) Desenvolvimento da segunda parte do sistema: três 

dimensões 
C.5 e D.1 12 meses 

D.5) Elaboração do manual de uso D.4 2 meses 

D.6) Treinamento dos usuários D.5 2 meses 

Duração total do projeto 42 meses 

Fonte: elaboração própria. 
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3.3 Custos 

 

Os custos do projeto foram estimados da seguinte forma: 

a) custo da equipe do projeto − os 14 integrantes da equipe trabalharão no projeto em tempo 

integral nos 42 meses de duração do projeto. Considerando que se trabalha em 22 dias por 

mês, a equipe totalizará 14 profissionais × 42 meses × 22 dias/mês × 8 horas/dia = 

103.488 ht1. Ao custo de R$ 162,50/ht2, isso totalizará R$ 16.816.800,00 nos 42 meses do 

projeto. Neste custo, está incluído o desenvolvimento do sistema computacional, que tem 

como premissas o desenvolvimento integral pelos membros da área de informática e a 

utilização de softwares já existentes na Casa; 

b)  custo dos colaboradores − considerando as unidades administrativas na forma descrita na 

seção 2.3.2, serão consideradas 26 unidades administrativas. Supõe-se que cada unidade 

disponibilizará, para colaborar no projeto, equipe equivalente a 3 servidores em dedicação 

integral por 4 meses durante o desenvolvimento do projeto3. Então, essa equipe totalizará 

26 unidades × 3 servidores/unidade × 4 meses × 22 dias/mês × 8 horas/dia = 54.912 ht. Ao 

custo de R$ 162,50/ht, isso totalizará R$ 8.923.200,00 nos 42 meses do projeto; e 

c) custo total – 158.400 ht e R$ 25.740.000,00 nos 42 meses do projeto, com custo médio de 

cerca de R$ 7.350.000,00/ano. 

Nesta estimativa, serão desconsiderados os custos de eventuais treinamentos e de licenças de 

softwares como o Lumira e o QlikView em virtude da irrelevância financeira perante os custos já 

apresentados. 

É relevante destacar que se prevê o desenvolvimento efetivo do sistema apenas após a entrega C.4; 

porém, os membros da equipe especializados na área de informática, responsáveis por esse 

desenvolvimento, deverão participar da equipe durante todo o projeto com o propósito de serem 

                                                 
1  Conforme proposto no final da seção 2.3.3. 
2 Informação disponibilizada pela equipe da coordenação do MBA em Gestão Legislativa, conforme Câmara dos                       

Deputados (2015, p. 14). 
3  Estima-se que, nos momentos adequados, diversos servidores de cada unidade estejam envolvidos, para viabilizar a 

realização das tarefas em prazo curto. Todavia, para efeito de cálculo, considera-se que uma equipe de 3 servidores 

em dedicação integral representa trabalho equivalente. Do mesmo modo, haverá envolvimento das unidades ao longo 

de bastante tempo, mas, neste contexto, considera-se que esse esforço é equivalente ao envolvimento por 4 meses, 

que é 25% da soma dos tempos relacionados aos dois pacotes de trabalho mais longos que demandam intensamente 

a participação dos colaboradores eventuais, B6 e B7. 



53 

 

capacitados adequadamente, de participarem efetivamente da consolidação da metodologia a ser 

modelada computacionalmente, de realizarem estudos para a obtenção de informações dos sistemas 

existentes e de colaborarem para a definição de atributos da metodologia que terão impacto no 

sistema, minimizando-se, assim, retrabalho no desenvolvimento dele. 

Quanto aos custos estimados, é bastante relevante lembrar que o propósito final do projeto é 

aumentar a eficiência da Casa, sem que se tenha limitado essa possiblidade a algumas áreas. Desse 

modo, considerando que o orçamento anual da Câmara dos Deputados é de aproximadamente 

R$ 5 bilhões, se o projeto resultar em aumento de eficiência correspondente a 1% desse valor, ele 

permitirá à Casa economizar R$ 50 milhões/ano ou, com o mesmo orçamento, realizar ações 

adicionais correspondentes ao valor economizado. Com essa consideração, é correto afirmar que é 

bastante alta a probabilidade de que o projeto seja economicamente viável, com tempo de retorno 

do investimento bastante reduzido. 

 

3.4 Qualidade 

 

Os critérios de aceite para as entregas serão os descritos a seguir: 

A) gerenciamento do projeto: para esta entrega, não há critérios de aceite; 

B) listas das três dimensões da matriz de custos: 

1) para a obtenção de cada uma dessas listas, deverá haver um plano para a obtenção da 

lista e a execução do plano previsto, 

2) quanto à dimensão 1 da matriz, a lista de unidades administrativas deverá contemplar 

a parte mais alta da estrutura organizacional da Casa, englobando diretorias; 

secretarias; consultorias, assessorias e coordenações diretamente ligadas a diretorias 

ou secretarias; departamentos; e centros, 

3) ainda quanto à dimensão 1 da matriz, a metodologia deverá incluir, a partir da relação 

de cada unidade administrativa com os espaços físicos que ocupa e do conhecimento 

existente acerca das áreas comuns da Casa — informações a serem disponibilizadas 

pelo Detec —, como se fosse um detalhamento da unidade administrativa na matriz 

de custos, uma forma de obtenção dos custos por ambiente, por tipo de uso do espaço 

e, finalmente, por edifício, contemplando o uso da nomenclatura já consolidada pelo 

Detec em suas publicações técnicas, 
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4) acerca da dimensão 2 da matriz, deverá ser obtida lista inicial de itens e categorias de 

custo que: esteja vinculada a uma estratégia para a obtenção das informações anuais 

de custos que tenha como finalidade a obtenção de informações gerenciais, conte com 

a participação de toda a Casa, viabilize a análise probabilística do problema — 

utilizando metodologia adequada, como, por exemplo, a apresentada em Severino 

(2008, p. 219-313) — e permita a separação dos valores mencionados na experiência 

do Detec e descritos nas alíneas “a”, “b” e “c” da página 40, e 

5) no que diz respeito à dimensão 3 da matriz, deverá ser elaborada, com a participação 

de toda a Câmara dos Deputados, lista inicial de atividades para cada unidade 

administrativa que, com a agregação em função da estrutura organizacional, viabilize, 

ao final, a obtenção dos custos anuais para cada uma das três principais atividades da 

Casa, expressas na sua missão institucional: representar o povo brasileiro, elaborar 

leis e fiscalizar os atos da administração pública; 

C) regras para apropriação de custos e de relacionamento entre as três dimensões da matriz de 

custos, necessárias para o desenvolvimento do sistema computacional: 

1) quanto à apropriação de custos, como regra geral, o ponto de partida deverá ser a 

liquidação da despesa, e o rateio de custos deverá ser evitado ao máximo, buscando-

se a responsabilização da unidade de custo gestora e responsável pelo consumo do 

recurso, conforme indicado na seção 2.3.5, e 

2) a respeito das regras de relacionamento entre as três dimensões da matriz, essas 

deverão permitir a construção de uma matriz tridimensional que seja factível dos 

pontos de vista da coleta de dados e informações, da produção das informações 

gerenciais desejadas e do sistema computacional a ser desenvolvido; e 

D) sistema computacional de apropriação de custos, que deverá: 

1) viabilizar a construção da matriz definida nas entregas anteriores, 

2) ser desenvolvido pelos membros da equipe e construído a partir de softwares já 

existentes na Casa, 

3) ser de fácil utilização pelos interessados, 

4) estar disponível via RedeCâmara, 

5) utilizar, ao máximo, os sistemas computacionais existentes, 

6) utilizar, ao máximo, formas automáticas de obtenção de dados, 
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7) possibilitar o uso posterior de softwares como o Lumira e o QlikView para a 

flexibilização da extração das informações por parte dos altos gestores, e 

8) prever testes suficientes, mesmo que com abrangência reduzida, tanto na primeira 

quanto na segunda parte do desenvolvimento. 

 

3.5 Recursos humanos 

 

Partindo da premissa de que a equipe terá dimensionamento mínimo e contará com o apoio 

suficiente de todos os órgãos da Casa, considera-se que a equipe de projeto deverá contar com os 

seguintes quadros: 

a) um gerente, em dedicação integral, preferencialmente com formação na área de ciências 

exatas, com a capacitação que se pode inferir das entregas previstas para o projeto; 

b) um gerente substituto, em dedicação integral, preferencialmente com formação na área de 

ciências exatas ou na área contábil, com a capacitação que se pode inferir das entregas 

previstas para o projeto; 

c) três assistentes de gerência, um para cada dimensão da matriz de custos, em dedicação 

integral, preferencialmente com formação na área de ciências exatas, na área contábil ou na 

área financeira, com a capacitação que se pode inferir das entregas previstas para o projeto; 

d) três assistentes de gerência responsáveis pela área de informática, em dedicação integral, 

com formação na área de específica, com a capacitação que se pode inferir das entregas 

previstas para o projeto; e 

e) quatro auxiliares administrativos, em dedicação integral, dois para cada tipo de assistente 

de gerente, com experiência no apoio a projetos e capacitação adequada em recursos de 

informática. 

3.6 Comunicações 

 

A comunicação no âmbito do projeto será preferencialmente escrita, por meio de correio eletrônico 

institucional, e direcionada a manter os stakeholders informados das discussões e decisões que 

possam vir a afetar suas atividades. 
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Como estratégia geral, todas as reuniões de trabalho, deliberativas ou não, restritas à equipe ou com 

a participação de colaboradores, deverão ser registradas em atas, concisas e objetivas, e distribuídas 

por mensagens eletrônicas a todos os participantes e à equipe de projeto para avaliação e ajustes, 

no menor prazo possível. 

Em relação aos fornecedores, toda informação que deva ser registrada será solicitada por escrito, 

em meio físico ou eletrônico, e devidamente arquivada. Problemas relativos ao fornecimento de 

bens e serviços devem ser encaminhados, assim que diagnosticados, conforme previsão em 

contrato e adequadamente registrados na documentação do projeto. 

Todo evento com a participação de colaboradores dos diversos órgãos da Casa deverá ser 

adequadamente preparado, com envio de convite eletrônico contendo todas as informações 

necessárias para que eles possam preparar-se e participar do modo mais produtivo possível. 

Será produzido relatório eletrônico mensal de acompanhamento do projeto, para divulgar o 

andamento de suas atividades ao patrocinador, à equipe de projeto e aos colaboradores, que deverá 

ficar disponível no Portal CamaraNet. Esse relatório deverá ser produzido com o objetivo de deixar 

claro: i) ao patrocinador como está o andamento do projeto e, principalmente, quais são as ações 

dele esperadas no curto prazo; ii) à equipe de projeto quais são as ações dela esperadas no curto 

prazo; e iii) aos colaboradores como está o andamento do projeto e, principalmente, quais são as 

ações deles esperadas no curto prazo, especificando de que colaboradores se trata. No que tange ao 

desempenho de ações, membros da equipe e colaboradores, o relatório será objetivo e impessoal, 

mas deverá refletir a realidade dos passos já percorridos, comparando-os com a previsão. 

O projeto coletará dados nos sistemas computacionais existentes e a partir da participação dos 

diversos órgãos da Casa, que colaborarão na obtenção das suas próprias informações de custos. 

Todas as informações relativas ao projeto serão arquivadas em um único repositório. O que existir 

em meio físico será guardado em pastas ou caixas, devidamente identificadas e depositadas em 

local especificamente destinado a essa finalidade, digitalizado e, juntamente com os documentos 

produzidos eletronicamente, arquivado em diretório específico, com acesso facultado a toda a 

equipe, utilizando-se adequada estrutura de subdiretórios para melhor organização. 

Finalmente, há de se ressaltar que o gerente deverá utilizar as comunicações relacionadas ao projeto 

— as produzidas pelo projeto e as que retornam dos stakeholders — para gerenciar as partes 



57 

 

interessadas, controlando ansiedades e expectativas, reduzindo conflitos e direcionando acordos 

para a consecução do objetivo do projeto. 

 

3.7 Riscos 

 

O Quadro 3.2 apresenta os riscos previstos para o projeto. 

Quadro 3.2 − Riscos para o projeto. 

Risco Criticidade Ação 

Rejeição cultural e reação à mudança. Moderada 

Fortalecer o patrocínio, intensificar a 

comunicação e fortalecer apoio via colaboração 

de todos os órgãos. 

Amplitude excessiva de abrangência. Moderada 
Para não se perder o rumo, utilizar critério de 

relevância para avançar. 

Descontinuidade administrativa. Alta 

Garantir a presença no projeto no rol de projetos 

estratégicos corporativos e, nos momentos de 

mudança, apresentar o projeto à nova 

administração ressaltando o andamento e os 

benefícios esperados. 

Inadequação da linguagem contábil. Baixa 

Usar a criatividade para que se conceber um 

sistema de apropriação de custos que, sem ferir o 

sistema de contabilidade, utilize as informações 

dele oriundas. 

Sistemas computacionais estanques. Moderada 

Utilizar a criatividade técnica e intensificar o 

trabalho para superar os problemas de 

compatibilidade. De outro lado, usar a força do 

patrocinador e o poder de convencimento para 

resolver os problemas de falta de adesão de 

pessoal ao projeto. 

Indisponibilidade de recursos humanos e 

financeiros. 
Alta 

Utilizar a força do patrocinador para, mesmo 

com negociação, tentar manter os recursos 

alocados ao projeto. 

Resistência dos gerentes funcionais a 

remanejamentos que possam reduzir o 

quantitativo de pessoas ou de gratificações 

disponíveis em suas equipes. 

Alta 

Utilizar equipe mínima e contar com o apoio 

temporário de todos os órgãos da Casa para evitar 

remanejamentos de pessoal. Em casos mais 

críticos, utilizar o interesse do patrocinador para 

negociar com os gerentes funcionais. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.8 Aquisições 

 

Tendo em vista o caráter inovador do projeto, não há expectativa de que algum aplicativo 

computacional específico possa ser adquirido no mercado para isso. Logo, espera-se o 
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desenvolvimento interno de aplicativo que, buscando informações dos sistemas existentes e 

realizando os cálculos adequados, apresente interfaces amigáveis de entrada de dados e de saída de 

dados. 

Não há previsão de outras aquisições, exceto eventuais eventos de treinamento e algumas licenças 

de softwares como o Lumira e o QlikView, a serem estabelecidos oportunamente pela equipe de 

projeto. 

 

3.9 Partes interessadas 

 

Prevê-se que o Diretor-Geral seja o patrocinador do projeto e o responsável por designar o gerente 

e o restante da equipe e, em última instância, por aprovar todas as decisões relativas ao projeto. 

Caberá ao gerente do projeto, com o respaldo do patrocinador, negociar, de modo sensato e 

respeitoso, mas pragmático, decisões que envolvam interesses conflitantes e trabalhar para a 

efetividade do engajamento dos stakeholders. Para isso, ele deverá utilizar-se de comunicação 

eficaz, tratamento cordial, foco nas entregas e coerência entre ações e combinações feitas, para que 

sempre tenha credibilidade para as interlocuções e negociações e, consequentemente, desempenho 

mais eficaz, eficiente e efetivo. 

Para este projeto, são considerados 9 grupos de stakeholders, conforme Quadro 3.3. 

 

3.10 Continuidade das ações implementadas 

 

O objetivo deste projeto é a implementação de metodologia de apropriação de custos com apoio de 

sistema computacional para que os altos gestores disponham de informações gerenciais adequadas 

e tempestivas para a tomada de decisões que aumentem a eficiência da instituição e a transparência 

no uso dos recursos disponibilizados à Casa. 

Desse modo, é de se esperar que, ao final do projeto, implante-se um processo de trabalho para 

manter, atualizar e aprimorar o sistema. Esse novo processo, em tese, poderá ser gerido por um 
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comitê, sob a supervisão da Diretoria-Geral, sem demandas adicionais relevantes de recursos 

humanos e infraestrutura. Todavia, com o intuito de disciplinar o funcionamento desse comitê, será 

necessário que ele tenha a existência formalizada e o funcionamento regulamentado. 

 

Quadro 3.3 − Stakeholders do projeto. 

Stakeholders Funções e responsabilidades 

Patrocinador 

Diretor-Geral: responsável por supervisionar e fiscalizar o projeto, aconselhar o 

gerente, negociar conflitos, tomar decisões relacionadas ao projeto em última 

instância e utilizar as informações dele para fins gerenciais. 

Gerente 

Gerenciar o projeto; criar, supervisionar e coordenar os planos de projeto e os 

planos de gerenciamento relacionados ao projeto; supervisionar a elaboração dos 

relatórios do projeto; medir o desempenho do projeto; controlar os resultados do 

projeto; coordenar a equipe do projeto; e reportar adequada e continuamente a 

situação do desenvolvimento do projeto. 

Gerente substituto Auxiliar o gerente em todas as funções e substituí-lo nas ausências. 

Assistentes de gerente 

para as dimensões da 

matriz 

Criar e executar os planos relacionados às dimensões da matriz de custos; medir o 

desempenho desses planos; elaborar os relatórios relacionados; controlar os 

resultados desses planos; e reportar adequada e continuamente a situação do 

desenvolvimento dessas atividades. 

Assistentes de gerente 

para a área de 

informática 

Criar e executar os planos relacionados à implementação computacional 

necessária; medir o desempenho desses planos; elaborar os relatórios relacionados; 

controlar os resultados desses planos; e reportar adequada e continuamente a 

situação do desenvolvimento dessas atividades. 

Auxiliares 

administrativos 
Realizar todo o apoio administrativo necessário à equipe. 

Colaboradores eventuais 
Realizar as atividades específicas planejadas e solicitadas pela equipe do projeto, 

cumprindo as exigências de escopo, de qualidade e de prazo. 

Gestores da Casa 
Colaborar com as solicitações da equipe de projeto, contribuindo para o sucesso 

das entregas previstas, e utilizar as informações dele para fins gerenciais. 

Mesa Apoiar o projeto e utilizar as informações dele para fins gerenciais. 

Fonte: elaboração própria.
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4 CONCLUSÃO 

 

O Brasil vive hoje um momento conturbado, em que transparência nos gastos públicos é condição 

imprescindível para restabelecer nível ético adequado à sociedade e aumento de eficiência das 

instituições públicas é fundamental, no mínimo, para compensar os efeitos da crise econômica. 

Ademais, considerações relativas a custos são imprescindíveis em qualquer ação que vise ao 

aumento de eficiência, em particular no caso de órgãos públicos. 

Haja vista esse cenário, este trabalho propôs discussão acerca do tema e que a Câmara dos 

Deputados, instituição extremamente visível à população e com enorme potencial para conduzir 

mudanças sociais por meio de exemplos de boas práticas, implemente metodologia de apropriação 

de custos que, sendo condizente com as possibilidades técnicas e com as características da Casa, 

torne-se ferramenta de autoconhecimento indispensável para apoiar decisões que levem ao 

aumento da eficiência da instituição e da transparência no uso dos recursos públicos nela 

investidos. 

A implementação proposta poderá viabilizar: i) a produção sistemática de informações gerenciais 

fundamentais para muitas decisões do cotidiano, garantindo a produção de informações mais 

precisas e tempestivas; ii) a prática da prerrogativa, pelos altos gestores, de apenas aprovarem ações 

após avaliação prévia e completa de custos, reduzindo a má utilização de recursos e a execução de 

atividades que não serão concluídas; iii) a construção de um banco de dados de custos adequado 

para subsidiar futuras análises e comparações, garantindo mais agilidade nas tomadas de decisão 

e, com isso, evitando a manutenção do status quo por simples desconhecimento; iv) a avaliação da 

eficiência de atividades, órgãos, gestores e serviços por meio do conhecimento detalhado dos 

respectivos custos, conhecimento esse que poderá ser utilizado, por exemplo, para a alocação de 

recursos financeiros e humanos; v) a melhoria da transparência das ações da Casa; e vi) a melhoria 

da imagem institucional, em razão dos aprimoramentos mencionados. 

Ademais, considerando que a proposta previu a participação de toda a Casa na implementação, 

espera-se também o benefício do fortalecimento da cultura organizacional de análise de custos, 

fundamental a qualquer órgão público moderno e profissionalizado. 
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Considerando que o escopo do trabalho é a implementação da metodologia de apropriação de 

custos consolidada pela equipe do projeto, vê-se — após a entrega do sistema e o início da 

utilização dele, com o estabelecimento de processo de alimentação contínua —, como possibilidade 

de desdobramentos em termos de trabalhos futuros: i) a construção e a manutenção de banco de 

dados de curto, médio e longo prazos, dando a ele tratamento adequado; ii) a avaliação de 

eficiência, eficácia e(ou) efetividade de atividades desenvolvidas; iii) a definição de regras de 

utilização das informações do sistema para alocação de recursos financeiros e humanos pelos 

diversos órgãos e(ou) atividades da Casa; e iv) o desenvolvimento de metodologia de avaliação de 

desempenho, tanto no nível dos processos quanto no âmbito institucional, para que os custos 

possam ser confrontados com os benefícios esperados. 

Finalmente, conclui-se que, atendidas as premissas deste projeto de implementação de metodologia 

ainda inovadora na administração pública, a Câmara dos Deputados continuará a cumprir a sua 

missão institucional, porém de modo mais eficiente e transparente.  
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