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Resumo 

O trabalho apresenta proposta para que a integração das informações de custo 
com outras informações gerenciais possa servir como instrumento indutor da qualidade do 
gasto público. Especificamente, trata da integração das informações do Sistema de Custos 
do Governo Federal – SIC com informações gerenciais oriundas do planejamento e sua 
execução, com o objetivo de mensurar e oferecer subsídios para que se possa aumentar a 
eficiência da Administração Pública. 

O estudo do tema é oportuno porque abre novas perspectivas para integração das 
informações gerenciais com as informações de custo do SIC, criado em 2011, em um 
contexto em que, além de haverem poucas experiências na área pública, há ainda muito 
debate sobre a necessidade de adequação da informação existente ao conceito de custo. O 
maior desafio reside na integração da informação sobre a relação custo/benefício da 
produção com a gestão das organizações de modo que, de um lado, a informação de custos 
reflita adequada e efetivamente os gastos utilizados na produção e, de outro, o potencial 
dessa informação possa ser utilizado para viabilizar a gestão por resultados.  

São propostos indicadores de desempenho para o setor público, de modo a aferir 
eficácia, eficiência – este utilizando a informação de custos - e efetividade, bem como 
formas pelas quais a informação pode ser interpretada e analisada para contribuir para o 
contínuo aperfeiçoamento da formulação e execução das políticas públicas e, assim, 
orientar a gestão para resultados. Compara-se o desempenho de instituições federais de 
ensino superior, utilizando como base o Data Envelopment Analysis – DEA, um caso 
aplicado de avaliação da qualidade do gasto público.  

Demonstra-se como, não obstante as dificuldades na geração de informação de 
custos, é possível desde já utilizar as informações já existentes para avaliar a qualidade do 
gasto público. São analisados também os desafios que se colocam ao desenvolvimento de 
um sistema de custos no setor público e à sua integração com informações gerenciais, tanto 
em termos conceituais, no sentido de gerar a informação mais apropriada e consistente 
metodologicamente, como culturais, que exigem uma nova postura na Administração 
Pública. 

 
Palavras chave: Contabilidade de Custos, Sistema de Custos, Gestão por Resultados, 
Indicadores de Desempenho, Eficiência. 
 
1. Introdução 

A criação do Sistema de Custos do Governo Federal – SIC, em 2011, abriu novas 
perspectivas para o estudo da integração das informações gerenciais com as informações 
de custo na Administração Federal, em um contexto em que, além de haverem poucas 
experiências na área pública e muito debate sobre a necessidade de adequação da 
informação existente ao conceito de custo. O maior desafio, contudo, reside na integração 
da informação sobre a relação custo/benefício da produção com a gestão das organizações 
de modo que, de um lado, a informação de custos reflita adequada e efetivamente os gastos 
utilizados na produção e, de outro, o potencial dessa informação possa ser utilizado para 
viabilizar a gestão por resultados. 
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O objetivo geral deste trabalho é apresentar propostas para que a integração das 
informações de custo e de outras informações gerenciais possa servir como instrumento 
indutor da qualidade do gasto público. Os objetivos específicos são o desenvolvimento de 
indicadores de desempenho e a demonstração, por meio de caso aplicado, de avaliação da 
qualidade do gasto público. A metodologia do trabalho incluiu a pesquisa bibliográfica e 
documental, a investigação sobre o estado atual do SIC e seus desafios, a coleta de dados 
para o estudo de caso e a utilização de instrumental econométrico. 

A segunda seção, após esta breve introdução, expõe a base legal que motivou a 
criação de sistemas de custos na Administração Pública do Brasil e o histórico percorrido 
para a criação do SIC.  

Na terceira seção, apresenta-se os ajustes contábeis e as etapas para gerar a 
informação de custos do SIC de modo que reflita adequada e efetivamente os gastos 
utilizados na produção.  

Na quarta seção é sugerida uma metodologia para análise da qualidade do gasto 
público a partir da informação de custos aliada a outras informações gerenciais. No setor 
público, é o planejamento, expresso pelo Plano Plurianual – PPA, que define o que é 
prioritário para a sociedade naquele momento e provê a informação para que a gestão 
possa ser avaliada. Integrando as informações custos às informações gerenciais, 
especialmente as geradas no processo de planejamento e sua execução, poderiam ser 
gerados indicadores de desempenho para o setor público, de modo a aferir eficácia, 
eficiência – este utilizando a informação de custos – efetividade e economicidade. Em 
virtude dos retrocessos ocorridos na metodologia do PPA, torna-se difícil atualmente ter 
acesso às informações físicas para a construção dos indicadores mas, essa alternativa 
poderá ser viabilizada no futuro, caso a regulamentação do PPA seja aperfeiçoada.  

A quinta seção propõe uma metodologia alternativa para comparar o desempenho de 
instituições federais de ensino superior, utilizando como base o Data Envelopment Analysis 
– DEA, um caso aplicado de avaliação da qualidade do gasto público.  

Por fim, a sexta seção conclui o trabalho e demonstra como, não obstante as 
dificuldades na geração de informação de custos e de seu confronto com informações 
físicas, é possível desde já utilizar as informações existentes para avaliar a qualidade do 
gasto público. São analisados também os desafios que se colocam ao desenvolvimento de 
um sistema de custos no setor público e à sua integração com informações gerenciais, tanto 
em termos conceituais, no sentido de gerar a informação mais apropriada e consistente 
metodologicamente, como culturais, que exigem uma nova postura na Administração 
Pública. 

2. Base legal e histórico do sistema de custos  

Dentre os princípios da Administração Pública no Brasil, destaca-se o da legalidade, 
que significa que o gestor executa todas as suas atividades seguindo as decisões impostas 
pelos representantes do povo, por meio de lei. Assim, não é de estranhar que a motivação 
primeira para o desenvolvimento da contabilidade de custos no Brasil tenha partido de 
exigências legais. 

Em 1964, a Lei nº 4320/64, arts. 85 e 99, já previa que a contabilidade, no setor 
público deveria ser organizada de modo a que pudessem ser determinados os custos dos 
serviços industriais. Segundo Machado & Reis (1995), a intenção do legislador foi “dispor 
sobre a organização, tanto administrativa, como do controle escritural, a fim de que aquelas 
funções [contábeis] (...) possam ser executadas com eficiência e eficácia” (pg. 156).  

Note-se, contudo, que a abrangência da norma estava restrita aos custos industriais. 
Não falava de custos na Administração Pública em geral, nem explicitava a finalidade 
gerencial hoje atribuída à contabilidade de custos. De acordo com Martins (2000): “A 
preocupação primeira (...) foi a de fazer da Contabilidade de Custos uma forma de resolver 
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seus problemas de mensuração monetária dos estoques e do resultado, não a de fazer dela 
um instrumento de administração.”  

Mais adiante, com o Decreto-Lei nº 200/67 e o Decreto nº 93.872/86 foram 
introduzidos dispositivos semelhantes, mas já enfatizando o novo objetivo: evidenciar os 
resultados da gestão. Note-se, porém, a dificuldade de fazer uma opção metodológica clara 
e suficientemente abrangente para enfrentar os problemas gerenciais da Administração 
Pública. Enquanto o Decreto-Lei 200/67, art. 79, menciona “os custos dos serviços”, o 
Decreto nº 93.872/86, art. 137, remete ao “custo dos projetos e atividades”, o que, mais 
tarde, redundaria no debate sobre qual deve ser o centro de custos.  

A motivação da contabilidade de custos seria mais tarde resgatada pela Constituição 
de 1988 que, em três momentos diferentes, enfatizou a avaliação de resultados da 
Administração Pública: no art. 37, prevendo que a eficiência é um dos princípios da 
Administração Pública; no art. 70, ao incluir a economicidade como foco da fiscalização, a 
qual inclui a modalidade operacional; no art. 74, determinando que o controle interno deve 
avaliar a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

O princípio da eficiência deve perpassar toda a Administração Pública e todo o ciclo de 
gestão, do planejamento ao controle, e somente assim, de forma sistêmica, pode ser 
compreendido. Nas palavras de Mello (2004), princípio é, por definição: “mandamento 
nuclear de um sistema”. Assim, é em sintonia com o princípio da eficiência que devem ser 
analisados os comandos para a fiscalização e o controle, insculpidos nos arts. 70 e 74 da 
Constituição Federal. Fiscalizar e controlar, nesse contexto, é bem mais que auditar; 
envolve o exercício de várias funções, dentre elas a de controladoria, mais estratégica e 
identificada com o monitoramento de resultados. O princípio da eficiência também guarda 
sintonia com a orientação de planejamento inserida no art. 165 da Constituição, inexistente 
no paradigma anterior estabelecido pela Lei 4320/64.  Nesse sentido, a Constituição Federal 
prevê a fiscalização operacional, vocacionada para aferir eficiência, eficácia e efetividade 
dos programas do governo, comparar metas e indicadores do Plano Plurianual - PPA com 
as realizações em termos de metas e de resultados, bem como com seus custos.  

Em sintonia com a Constituição, em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no 
seu art. 50, § 3º, previu um sistema de custos com a abrangência ampla, aplicável à 
Administração Pública, e ainda alcançando não apenas os aspectos orçamentários, senão 
também a gestão financeira e patrimonial. Essa abrangência está relacionada ao fato de a 
LRF ser uma lei de base essencialmente patrimonial, que trabalha com variáveis que afetam 
o equilíbrio fiscal numa sequência de períodos e, portanto, transcendem o orçamento, no 
tempo e no objeto. Além de prever que a informação relativa a custos fosse utilizada de 
forma abrangente, a LRF definiu a função do sistema de custos, qual seja a de permitir a 
avaliação e o acompanhamento da gestão. Nunes (2001) esclarece as razões que levaram 
à inclusão do dispositivo na LRF: “As decisões de políticas públicas precisam ser pautadas 
em critérios de custo/benefício para otimizarem os recursos dos contribuintes e serem 
capazes de identificar onde podem ser realizados cortes sem prejuízo de serviços 
essenciais.” 

De fato, o sistema de custos deve prover a informação necessária para que a gestão 
seja avaliada com base em indicadores de desempenho definidos no início do processo de 
planejamento. A esse respeito, Nunes (2010) diz que: “O sistema de custos deve ser 
alimentado desde o planejamento para poder subsidiar com informações, que serão 
utilizadas na alocação do gasto público e também pelos órgãos de controle para avaliar a 
gestão e dizer se foram ou não atingidos os resultados.” 

A avaliação da qualidade do gasto público, no entanto, depende da disponibilidade e 
da utilização de informações sobre custos e de sua integração com outras informações 
gerenciais, de modo a gerar subsídios para a avaliação de desempenho e para possíveis 
ajustes na gestão. Quando a LRF entrou em vigor, as informações de custos não estavam 
disponíveis. No Governo Federal, que tradicionalmente costuma servir de exemplo para 
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estados e municípios, constatou-se que os sistemas de planejamento, orçamento e contábil 
não estavam preparados para gerar informações gerenciais e até mesmo o armazenamento 
nesses sistemas carecia de integração. O Sistema de Informações Gerenciais e de 
Planejamento do Governo Federal – Sigplan, por exemplo, estava ainda sendo preparado 
para permitir o acompanhamento das metas físicas do PPA. Reconhecendo tais 
dificuldades, a LRF não estabeleceu prazos. 

Ainda em 2000, a Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO da União, no art. 69, determinava, também sem ousar estabelecer 
prazos, que deveria ser desenvolvido um sistema gerencial de apropriação de despesas, 
com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária. Em 2001, foi, então, 
criado um Grupo de Trabalho para debater a matéria e buscar soluções. Em 2004, o 
Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 1078, determinou que fossem 
adotadas providências para a criação de um sistema de custos. Em 2005, o escopo do 
Grupo de Trabalho foi ampliado quando a Portaria Interministerial nº 945/2005, instituiu uma 
Comissão Interministerial, que concluiu seu relatório em 2006. Em 2007, a Portaria SOF nº 
68/2007, instituiu uma Câmara Técnica da Qualidade do Gasto para dar continuidade aos 
trabalhos. 

Não obstante as discussões, até 2010, passados dez anos da edição da LRF, pouco 
se havia avançado no Governo Federal. As experiências esparsas concentravam-se nas 
organizações públicas da administração direta, em geral, vinculadas ao Poder Executivo da 
esfera federal. Destacaram-se o Comando da Aeronáutica, as Organizações Militares 
Prestadoras de Serviços-OMPS do Comando da Marinha (áreas industrial, de ciência e 
tecnologia, e hospitalar), o Siscustos do Comando do Exército, o Sícrotron-CNPq, o SESU 
do Ministério da Educação - MEC, o Banco Central, o Inmetro, a Embrapa. Na Federação, 
era possível registrar, dentre outras, experiências inovadoras no Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná, que havia implementado um sistema de controle de custos pelo critério de 
absorção, na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com um sistema de custos na área da 
saúde, na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), na Prefeitura de Belo 
Horizonte e nos Estados da Bahia e do Rio Grande do Sul. 

Essas experiências eram, em geral, fragmentadas na sua abrangência, pois 
determinavam custos apenas para uma área específica, dificultando comparações entre 
áreas. Além disso, em alguns casos, procurou-se apurar custos apenas de unidades 
administrativas, ignorando os programas e ações como base da informação, dificultando a 
utilização da informação de custos no processo de planejamento-orçamento. As 
experiências careciam, ainda, de uniformidade metodológica: em alguns casos, optou-se 
pelo custeio por absorção, em outros pelo custeio direto ou variável e, em outros ainda, pelo 
custeio baseado em atividades (Activity Based Costing – ABC). O maior desafio, contudo, 
tem consistido em analisar e utilizar efetivamente as informações gerenciais de custos para 
induzir maior qualidade do gasto público.  

Em 2011, foi criado, por meio da Portaria nº 157/2011, da Secretaria do Tesouro 
Nacional, o Sistema de Custos do Governo Federal - SIC, com a missão de avaliar e 
acompanhar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da União.  

3. A geração da informação no Sistema de Custos Federal 

3.1. Integração de informações no sistema de custos federal 

O SIC federal foi concebido como um único sistema, com abrangência ampla – todos 
os órgãos e entidades – para gerar relatórios que identifiquem os custos por órgão e 
programa, bem como o custo com pessoal do órgão e o custo unitário dos produtos. Trata-
se de um grande banco de dados que, utilizando como conversor a tabela única de estrutura 
institucional disponível no Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal – 
Siorg, articula as informações do Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal - Siafi, que reúne informações da contabilidade e da execução 
orçamentária e financeira com o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
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– Siape, que contém informações de pessoal e remuneração de vários órgãos, o Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais – Siasg, os sistemas de monitoramento de 
planejamento e orçamento. Os atributos do Siafi são a classificação funcional, a natureza da 
despesa detalhada e o programa de trabalho. Os atributos do Siape são a força de trabalho, 
a faixa etária, o sexo e a escolaridade. Uma das grandes vantagens é o fato de que o SIC é 
alimentado pelos gestores indiretamente ao preencherem as informações desses sistemas. 
Desse modo, não há retrabalho ou redigitação e, certamente, a necessidade de capacitação 
é menor, pois trata-se, apenas, de uma articulação de dados já existentes. 

 

No caso dos sistemas de monitoramento de planejamento e orçamento, pretendia-se 
utilizar como atributos o programa, a ação, a quantidade prevista, a quantidade corrigida, a 
quantidade realizada, o produto, a unidade de medida, a unidade orçamentária e o órgão 
responsável. Contudo, surgiu uma dificuldade adicional em decorrência da alteração na 
metodologia do PPA, que tornou difícil o acesso às informações físicas para a construção 
dos indicadores.  

O desenvolvimento de uma metodologia para gerar a informação de custos passa por 
algumas etapas elencadas a seguir: 

1) Identificar o tipo de informação de custo desejada e/ou exigida pela administração e/ou 
sociedade. Os custos podem ser apurados, controlados e analisados por tipo (por exemplo, 
manutenção dos equipamentos, matérias-primas e mão-de-obra), por departamentos (no 
governo, órgãos) ou divisões (no governo, funções e subfunções orçamentárias) e por 
processos e atividades (programas e ações no PPA).   

2) Estabelecer os direcionadores de custo (número de alunos matriculados, número de 
consultas realizadas, número de ocorrências policiais, número de casas com saneamento, 
etc.) e as bases de comparação com o orçamento e outros entes públicos. 

3) Definir os centros de custos (institucional, programas e ações do PPA ?) e verificar em 
que medida o acompanhamento de metas físicas pode ser utilizado.  

4) Identificar atividades e custo direto correspondente (critério 1) 

5) Alocar o custo departamental ou indireto (atividades-meio) no custo da atividade que é 
objeto de avaliação (critério 2) 

6) Quando não for possível empregar os critérios 1 e 2, fazer o rateio com base nas horas 
utilizadas. 

Outra questão importante relativa à criação de um sistema de custos diz respeito à 
disponibilidade de informação. Isto porque, como o objetivo é avaliar a gestão, há uma 
dimensão política que não pode ser ignorada e o receio de que tais informações afetem a 
imagem do governo. Nesse caso, há também algumas etapas: 

1)Identificar as informações disponíveis nos sistemas que podem ser utilizadas e evitar 
construir um sistema radicalmente novo.   
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2)Verificar em que medida o plano de contas (e sua tradução no SIAFI) é capaz de fornecer 
informação no grau de detalhe adequado, codificada numericamente de acordo com os 
relatórios que se deseja obter.  

3)Diagnosticar os problemas de integração de sistemas existentes. 

4)Integrar os sistemas existentes para montar um grande banco de dados. 

5)Preparar o banco de dados para gerar relatórios que possam orientar políticas (elaboração 
do orçamento e medidas fiscais em geral). 

6)Selecionar a informação que deve ser pública e permitir total transparência aos cidadãos; 
quanto mais público, melhor. 

3.2. O método do sistema de custos federal 

Sabe-se que, dos três métodos de custeio existentes - o custeio por absorção, o 
custeio direto ou variável, e o custeio baseado em atividades (ABC), o mais adequado seria 
este último, por permitir maior integração com as atividades e projetos do sistema de 
planejamento-orçamento. Após classificar os custos em diretos e indiretos, o ABC direciona 
os custos indiretos, tais como consumo de energia elétrica, consumo de água e esgoto, 
telecomunicações e fornecimento de refeições ao efetivo, aos processos e os rateia entre as 
atividades de forma proporcional ao número de participações de cada atividade no produto. 
Assim, o foco, nesse método, está nas atividades, objetivando a redução daquelas que não 
agregam valor aos produtos. 

Na SIC, optou-se, nessa versão inicial, que poderá ser aperfeiçoada, pelo método do 
custeio direto, pela facilidade de sua adoção, que não exige rateios dos custos indiretos e 
discussões sobre os custos gerais transferidos. Embora tenha tornado mais fácil vencer as 
resistências dos órgãos que já adotavam outros métodos, permitindo a entrada em 
funcionamento com celeridade, o método do custeio direto tem algumas limitações.  

Há, ainda, uma dificuldade que o método do custeio direto pretensamente propôs-se a 
solucionar: a falta de informações sobre as despesas de pessoal segregadas por programas 
nos sistemas de planejamento e orçamento, essenciais à aplicação método do custeio por 
atividades. Mesmo na metodologia anterior do PPA, as despesas de pessoal sempre 
estiveram em um programa à parte, não vinculado às atividades de projetos e, por 
representarem parte expressiva dos custos, deixar de considerá-las tende a prejudicar 
bastante a análise. Assim, a mera opção pelo método de custeio direto ou variável, em 
detrimento do custeio por atividades, como forma de superar a ausência de informações 
segregadas, persiste sendo uma limitação porque significa que aceitou-se a perda de 
informação vital para orientar a avaliação da qualidade do gasto público.  

Para minimizar essa perda, o SIC, nesta primeira fase, foi concebido com duas 
dimensões: uma macro, generalizante; outra micro, específica, que deverá respeitar as 
especificidades físicas operacionais de cada órgão ou entidade. A primeira dimensão adota 
o custeio direto ou variável e permitirá a comparabilidade entre as várias áreas; a segunda 
dimensão permite que, adicionalmente, as áreas possam decidir adotar métodos 
alternativos, inclusive o custeio por atividades. Surge, então, outra limitação: a falta de 
comparabilidade, já que não haverá informações similares em todas as áreas e a avaliação 
de qualidade do gasto se dá, em grande medida, pela comparação de custos e de 
resultados, pois não há como aferir o ótimo ou o melhor a não ser em termos relativos.  

3.3. Ajustes contábeis para geração da informação de custo  

O modelo teórico da contabilidade de custos utilizado em empresas privadas e 
descrito em Martins (2000) é utilizado como ponto de partida para o desenvolvimento de um 
modelo teórico para o setor público descrito em Machado & Holanda (2010). No setor 
público, o conceito de despesa orçamentária distingue-se do conceito de despesa no 
sentido contábil. Como esclarece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de 
2010, a despesa no sentido contábil é uma variação patrimonial diminutiva que deve ser 
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registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador, independentemente do 
pagamento, e pode ou não ser resultante da execução orçamentária, isto é, pode ou não 
depender de autorização orçamentária para ocorrer. 

As despesas orçamentárias estão sujeitas a um ciclo próprio, definido pela Lei nº 
4.320/64, o qual passa pelas fases de fixação orçamentária, empenho, liquidação e 
pagamento. O empenho não tem qualquer relação com os conceitos utilizados pela 
contabilidade de custos em empresas. A liquidação depende de prévia verificação de que o 
credor cumpriu sua obrigação contratual, caso exista, e de que o direito de receber é líquido 
e certo. O pagamento é conceitualmente idêntico ao conceito de desembolso, mas, no setor 
público, depende de prévio empenho e liquidação, razão pela qual só pode ocorrer depois 
da entrega do bem ou serviço, enquanto, nas empresas, o pagamento pode ser anterior, 
concomitante ou posterior à entrega. 

A despesa orçamentária liquidada é, assim, a que mais se aproxima do conceito de 
gasto, podendo ser utilizada como ponto de partida para a geração da informação de custo. 
As despesas orçamentárias liquidadas serão custos quando relativas a bens ou serviços 
utilizados e consumidos no exercício corrente, e investimentos quando beneficiarem 
exercícios futuros. Os investimentos, da mesma forma que nas empresas, transformam-se 
posteriormente em custos. Como a classificação das despesas orçamentárias por categorias 
econômicas divide-se em despesas correntes e despesas de capital, para retirar os 
investimentos do conceito, basta tomar as despesas correntes liquidadas. Para considerar 
os investimentos que são incorporados como custo do período, basta incluir a depreciação 
dos bens. 

Por força da Lei nº 4.320/1964, art. 35, todas as despesas legalmente empenhadas 
são consideradas despesas do exercício financeiro. Assim, no encerramento do exercício, 
ocorre a denominada “liquidação forçada”, pela qual os Restos a Pagar Não Processados, 
isto é, empenhados, mas não liquidados, são incluídos na despesa liquidada.  

Nessa situação, há serviços que foram prestados e representam custos do período, 
mas sem a documentação hábil para que ocorra a liquidação normal como, por exemplo, os 
fornecimentos de água, luz e telefone relativos ao mês de dezembro. Nesse caso, se o valor 
pago no início do exercício seguinte é menor que o da liquidação forçada, haverá 
cancelamento de uma parcela dos restos a pagar não processados, que deverá ser 
deduzido dos custos; se o valor pago é maior, é necessário fazer novo empenho à conta de 
despesas de exercícios anteriores – o ideal, então, é acrescentar aos custos. Já os 
materiais de consumo em trânsito, que não podem ser consumidos, não são custo do 
período e devem ser considerados materiais para estoque.  

Uma distinção importante entre os conceitos de despesa e de custo do período nas 
empresas privadas diz respeito à avaliação do estoque dos produtos que serão vendidos no 
período seguinte. Assim, a compra de matéria prima, por exemplo, é um gasto que se torna 
inicialmente um investimento, pois, após sua aquisição, a contabilidade efetua o registro 
desse gasto sob a forma de investimento na conta do ativo circulante – estoques. À medida 
que o processo produtivo ou de comercialização é iniciado, os valores são baixados da 
conta de estoques, para se tornarem custo do produto, produzido ou comercializado. Os 
gastos são apropriados imediatamente como custos, sem transitar pela conta de 
investimentos no caso, por exemplo, dos gastos com energia elétrica da fábrica, em que 
esta possui medidores de energia apartados dos demais departamentos da empresa para 
controle do consumo aplicado ao processo produtivo, permitindo a alocação direta desse 
gasto como custo. 

No setor público, essa distinção pode ser relativizada, já que a situação usual é aquela 
em que não há estoques em processamento e/ou acabados, pois o objetivo é produzir bens 
e serviços para entregar à sociedade quase que imediatamente. Caso existam estoques no 
setor público, como, por exemplo, a compra de material para almoxarifado, a compra desse 
material para estoque será despesa orçamentária no ato da compra, mas só passará a ser 
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custo quando o material for utilizado. Assim, assumindo que essa situação é pouco usual, 
pode-se dizer que as despesas correntes liquidadas são uma boa proxy dos custos do 
período. 

Para o caso específico das compras de materiais de consumo para almoxarifado, que 
caracterizam estoques, ativo permanente, deve-se substituir o montante das compras de 
materiais para estoque do grupo das despesas orçamentárias pelo valor dos materiais 
efetivamente consumidos registrados na conta “Baixa de Bens Móveis por Consumo”. A 
recomendação é feita por Machado & Holanda (2010) ao explicar que, na liquidação, é feito, 
no sistema financeiro, o lançamento “Despesa Orçamentária vs Despesa Orçamentária a 
Pagar”, no sistema patrimonial, o lançamento “Almoxarifado a Mutações Patrimoniais 
Ativas”, pela Aquisição de Bens para o Almoxarifado, e “Mutações Patrimoniais Passivas” 
(Baixa de Bens Móveis por Consumo) a Almoxarifado, pelo consumo. O saldo da conta 
almoxarifado mostrará, no Balanço Patrimonial, a existência de material de consumo, e a 
conta “Baixa de Bens Móveis por Consumo”, do grupo “Variações Patrimoniais”, mostrará os 
materiais utilizados no período.  

Resumidamente, portanto, são os seguintes os ajustes contábeis necessários, 
descritos em Machado & Holanda (2010) e também no Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, de 2010: 
 
Despesa Orçamentária Executada (Despesa Liquidada + Inscrição em Restos a 
Pagar Não Processados)  
Ajustes orçamentários:  
(+) Restos a Pagar liquidados no exercício  
(-) Despesa Executada por inscrição de Restos a Pagar Não Processados (exceto 
aqueles para os quais o fato gerador já tenha ocorrido)  
(-) Despesas de Exercícios Anteriores  
(-) Formação de estoques 
(-) Concessão de adiantamentos 
(-) Investimentos / Inversões Financeiras / Amortização de dívida  
(=) Despesa Orçamentária Ajustada  
Ajustes Patrimoniais: 
(+) Consumo de Estoques 
(+) Despesa Incorrida de Adiantamentos 
(+) Depreciação / Amortização / Exaustão  
(=) Despesa orçamentária após ajustes patrimoniais = Custos 

O sistema de custos traz a necessidade de promover uma integração entre os 
sistemas orçamentário, contábil e o de informação de custos, integração esta que é possível 
devido ao sistema contábil e às classificações da despesa orçamentária. Nesse sentido, é 
preciso compatibilizar a classificação funcional com a estrutura programática1, de modo a 
permitir a organização por programas, com o objetivo de fortalecer esse modelo gerencial de 
administração orientada para resultados. 

As classificações de receitas orçamentárias e despesas orçamentárias deverão 
observar o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de 2012.2 Os critérios de 
classificação das contas públicas permitem a visualização da despesa sob diferentes 
enfoques ou abordagens, conforme o ângulo que se pretende analisar. Cada uma delas – 
institucional, funcional e por natureza da despesa – possui uma finalidade específica e um 

                                                           
1
 A Portaria 42, de 14.04.1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, estabeleceu 

critérios para a classificação funcional estabelecida pela Lei 4.320, de 17.03.1964. A estrutura 
programática deve ser estabelecida por cada ente da Federação, em cada PPA, atendendo às suas 
peculiaridades. 
2
 Enquanto não implantado o Conselho de Gestão Fiscal, cabe ao órgão central de contabilidade da 

União editar as normas necessárias para a consolidação das contas públicas, que requer a utilização 
de uma mesma classificação orçamentária de receitas e despesas. 
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objetivo original associado a uma questão básica que procura responder e que justificam 
sua criação. 

A classificação institucional evidencia as unidades administrativas responsáveis pela 
execução da despesa, ou seja, quais os órgãos incumbidos de executar a programação 
orçamentária. Sua principal vantagem está em permitir a identificação do responsável pela 
execução de determinado programa ou ação. 

A classificação funcional3 identifica as áreas das despesas, por funções e subfunções. 
As subfunções podem ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam 
vinculadas. O classificador funcional deve ser o último ato do processo de orçamentação, 
pois chega-se às funções e subfunções por meio dos projetos, atividades e operações 
especiais. A codificação do PPA deve ser observada na LOA para permitir a integração 
desses instrumentos. A estrutura programática deve ser definida no PPA de cada ente da 
Federação, de acordo com os problemas específicos que tenham sido identificados. 

A classificação por natureza da despesa representa a junção de duas classificações 
que constavam na Lei nº 4.320/64, a Classificação Econômica e Classificação por Elemento 
de Despesa, acrescidas da Classificação por Grupo de Despesas. Para classificar uma 
despesa quanto à sua natureza, deve-se considerar a categoria econômica, o grupo a que 
pertence e o elemento, permitindo, assim, cumprir a determinação da LRF de que os 
demonstrativos da execução das despesas sejam elaborados por categoria econômica e 
grupo de natureza da despesa. 

4. Um modelo padrão para análise da qualidade do gasto público  

Não obstante se reconheça que esforços ulteriores deveriam ser realizados para 
melhorar a informação gerada pelo SIC, urge desenvolver uma metodologia que permita que 
a informação já disponível seja utilizada, bem como novos indicadores de desempenho, 
alinhados aos novos objetivos, de modo a dar à informação de custos uma utilidade 
gerencial diferente - induzir qualidade no gasto público. Depois de gerar a informação e 
torná-la disponível, é preciso utilizar a informação. Muitos sistemas de custo desenvolvidos 
no País não atingiram essa fase do trabalho, precisamente porque não há modelos 
estruturados e consistentes que definam como utilizar as informações para tornar a gestão 
mais eficiente. As próximas seções deste artigo apresentarão propostas no sentido de 
desenvolver indicadores de desempenho e metodologia adaptados às informações 
existentes. 

Um dos maiores desafios é integrar a informação sobre a relação custo/benefício da 
produção e a gestão da organização de modo que, de um lado, a informação de custos 
reflita adequada e efetivamente os gastos utilizados na produção e, de outro, o potencial 
dessa informação possa ser utilizado para viabilizar a gestão por resultados. A geração da 
informação sobre custos no âmbito da Administração Federal foi objeto do capítulo anterior. 
Neste capítulo, será abordada a forma de interpretar e analisar essa informação para 
subsidiar a gestão orientada a resultados. 

O modelo para análise da qualidade do gasto público a partir da informação de custos 
consiste no conjunto de procedimentos padronizados, do qual deverá constar toda a base 
conceitual que será utilizada para se mensurar o desempenho de áreas e o resultado de 
produtos e serviços, para atender aos objetivos da Administração Pública. Segundo 
Figueiredo & Caggiano (2006, p. 34), um modelo de mensuração “é uma proposta que visa 
expressar, em forma de padrão, as metas já claramente definidas em relação às decisões 
que serão tomadas.”  

4.1 . O planejamento e a gestão por resultados a partir do PPA 

                                                           
3
 Com a edição da Portaria SOF nº 42, de 1999, passou-se a adotar a Classificação Funcional e a 

Estrutura Programática, em que o programa é utilizado no PPA e na LOA, onde os projetos e 
atividades são os instrumentos de realização dos programas. 



 

 

10 

 

No setor público, as regras para o planejamento encontram-se na Constituição, que 
consagra um capítulo específico às finanças públicas e ao orçamento, estabelecendo nos 
arts. 165 a 169, um processo composto pelo Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. Assim, as decisões de 
planejamento têm três dimensões – estratégica, dada pelo PPA; tática, que cabe à LDO; e 
operacional, exercida pela LOA – são leis de vigência temporária, de iniciativa do Executivo 
e aprovadas pelo Legislativo. 

O planejamento deve ser uma ferramenta administrativa orientada à geração de 
resultados. A realização da despesa pública é um processo complexo, que mobiliza um 
grande volume de recursos e um grande número de pessoas, atividades e etapas, exigindo 
planejamento. Os procedimentos devem ser estabelecidos para assegurar eficácia, 
eficiência e efetividade ao gasto público, bem como para garantir equilíbrio entre receita e 
despesa, de modo a não comprometer a estabilidade econômica e social. 

A metodologia do PPA 2008-2011 partia de um diagnóstico para construir programas 
divididos em ações, para um período de quatro anos de governo que deve espelhar as 
promessas do candidato eleito. Os programas eram formulados para solucionar problemas e 
os seus resultados eram mensurados por indicadores capazes identificar se os problemas 
haviam sido solucionados ou não e em que medida. Definidos um ou mais indicadores, 
dever-se-ia apontar o seu valor mais recente (índice atual), a data de apuração e o valor 
esperado ao final do PPA (índice ao final do PPA). As ações eram mensuradas por metas 
físicas e, de forma apenas indicativa, possuíam um valor financeiro associado, que permitia 
acompanhar a relação custo/benefício. As metas do PPA eram físicas; os recursos 
financeiros deveriam ser considerados na elaboração do PPA para garantir a coerência e 
consistência dos programas, mas não precisavam ser evidenciados de forma detalhada 
nesse momento. Por meio do monitoramento e da avaliação do PPA, tornava-se possível a 
verificação da efetividade (alcance dos resultados esperados) na execução dos programas e 
a revisão dos objetivos e metas definidos no planejamento inicial que porventura se 
mostrassem necessários. Essas avaliações seriam o fim de um ciclo de quatro anos e o 
início de outro. 

 

Segundo Nunes & Nunes (2002): “A introdução de metas físicas de gasto transfere a 
questão para onde ela deve estar: a aplicação de recursos para solucionar um problema. 
Então, se o governante identifica índices indesejáveis na área de educação, por exemplo, e 
seu objetivo é alterar esses índices, deve construir um programa para resolver esse 
problema. Esse programa será composto de ações associadas a metas físicas (construir 50 
escolas, reformar 20 escolas, gerar vagas para 1000 alunos, fornecer material didático para 
5000 alunos, fornecer merenda escolar para 5000 alunos). Os programas do Plano 
Plurianual, elaborado no primeiro ano do mandato, devem materializar as promessas de 
campanha e guardar condições de equilíbrio financeiro. Depois, os programas ganham 
gerentes que são responsáveis por assegurar resultados e fazer avaliações periódicas. O 
ideal é que se possa avaliar se os índices desejados foram atingidos, isto é, se houve 
efetividade no gasto.” 
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Como essa metodologia era uma prática não definida na legislação, a metodologia do 
PPA 2012-2015 retirou do planejamento as metas físicas e adotou indicadores de processos 
e não de resultados. Estudos das Consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado4 
indicam que essa metodologia enfraqueceu o PPA como instrumento de planejamento e 
permitiu uma agregação que pretensamente deveria ter reduzido a complexidade, mas de 
fato não o fez. Passou-se de 321 para 109 programas (65 temáticos e 44 de gestão), de 
4327 ações para nenhuma, mas incluiu-se 493 objetivos e 2.503 iniciativas. As iniciativas 
são uma nova categoria de caráter genérico, pois comportam várias ações na Lei 
Orçamentária Anual - LOA. Os programas de gestão não possuem iniciativas e o 
planejamento fica submetido ao curto prazo porque as ações podem ser alteradas 
diretamente na LOA, com exceção de empreendimentos de grande porte. Essa nova 
metodologia dificulta a avaliação, pois perdeu-se a referência das metas físicas. 

VISÃO CRÍTICA DA MUDANÇA METODOLÓGICA DO PPA 

 

Some-se à alteração de metodologia do PPA o fato de que o já mencionado Sigplan e 
o Sistema Integrado de Dados Orçamentários - Sidor, exclusivamente orçamentário, foram 
integralmente substituídos por um único sistema, o Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento – SIOP. O novo sistema não contém as metas físicas e não permite a 
comparabilidade histórica com planejamentos anteriores. 

4.2. Análise de custos: integrando o sistema de custos às informações gerenciais 
para avaliar desempenho 

A análise de custos é usualmente considerada uma ferramenta importante para os 
sistemas de controle e de controladoria, pois fornece informações para a administração, a 
fim de subsidiar a tomada de decisão. No setor público, há uma alteração substancial de 
objetivos em relação à iniciativa privada: o objetivo não é gerar lucro, mas prover bens e 
serviços ao menor custo possível. Isto torna ainda mais importante a informação das 
atividades realizadas, em comparação com as planejadas. Trata-se, na verdade, do 
nascimento de uma controladoria do setor público voltada para apoiar a gestão, uma 
evolução natural da contabilidade nas empresas e, agora, certamente também no setor 
público. 

No entanto, os custos são apenas parte da informação necessária para subsidiar a 
análise de qualidade de gasto público. A informação de custos precisará ser integrada a 
outras informações gerenciais, entendidas como todas as que sejam úteis para o processo 
decisório, desde o planejamento até a execução e controle das atividades operacionais, 
incluindo metas estabelecidas no planejamento estratégico, metas já alcançadas, resultados 
nos níveis de produtos e unidades administrativas, tanto do período como de períodos 
anteriores e demais informações orçamentárias, financeiras e contábeis. Por essa razão, 
alguns preferem a denominação de sistemas de informações gerenciais.  

                                                           

4
 Nota Técnica Conjunta nº 9/2011 da COFF/CD e CONORF/SF. 
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O modelo contábil-financeiro continuará sendo o instrumento central, mas será 
utilizado de forma flexível e adaptada às necessidades e integrado a outros instrumentos e 
técnicas para permitir a avaliação da eficácia das políticas, da estrutura e dos 
procedimentos da organização. Para se proceder à mensuração de resultados de produtos e 
serviços, há a necessidade de se incorporar, além de variáveis econômicas e informações 
de custos nos níveis necessários para que os gestores tomem decisões, informações mais 
detalhadas sobre o objeto mensurado que as normalmente oferecidas pela contabilidade 
tradicional. O mais importante é que o modelo, após implementado, seja utilizado para 
produzir informações válidas, tempestivas, confiáveis e relevantes, como subsidio à tomada 
de decisão pelos gestores. 

Além de gerar a informação, será preciso interpretá-la e analisá-la. A análise terá 
objetivos diferentes de acordo com o momento em que for realizada. Antes da execução, a 
análise pode contribuir para a alocação no planejamento dos processos porque permite 
estimar os custos antes da produção. Isso permitirá verificar se haverá condições 
financeiras para arcar com aquela alternativa, ou se seria melhor reduzir a escala ou optar 
por uma alternativa diferente. Durante a execução dos processos, pode contribuir para o 
monitoramento dos custos em cada etapa, ajudando a identificar desvios nas metas 
financeiras propostas nos orçamentos e, consequentemente, permitindo que sejam 
efetuadas correções. Após a execução, pode contribuir para identificar divergências entre o 
que foi executado e as metas planejadas, de modo a que seja aperfeiçoado o planejamento 
futuro.  

A análise de informações gerenciais depende fundamentalmente do objetivo da 
organização. No setor público, o objetivo é prover os bens e serviços necessários às 
demandas da sociedade. Assim, Bresser-Pereira (1998) sugere que a Administração Pública 
adote um modelo de gestão no qual poderão ser percebidas ou observadas características 
presentes no modelo de gestão econômica, o que, de acordo com Catelli (1999, p. 31), 
significa “administração por resultado” e “objetiva a otimização dos resultados por meio da 
melhoria da produtividade e da eficiência operacional”. Nesse modelo de gestão orientada 
para resultados, os centros de custos, isto é, as áreas que possuem recursos à disposição 
de um gestor responsável pela decisão do gasto e cuja administração é objeto de avaliação 
de desempenho, são também centros de resultado, ou seja, áreas gestores têm poder de 
decisão para atingir as metas que foram previstas no planejamento estratégico.  

Segundo Oliveira & Perez Jr. (2007, p.216), a função mais importante de uma análise 
de custos é comparar as metas e padrões estabelecidos com o que aconteceu de fato na 
execução, em termos de valores financeiros, quantidades de insumos e mão-de-obra e 
prazos projetados. No setor público, tais metas e padrões são definidos por meio de 
planejamento e orçamento, no caso do setor público, por leis aprovadas no Legislativo, o 
PPA, a LDO e a LOA.  

Assim, segundo Nunes (2010), deverá ser utilizada como referência para a análise a 
informação propiciada pelo planejamento, pois é este que define o que é prioritário para a 
sociedade naquele momento e que provê a informação para que a gestão possa ser 
avaliada: “O sistema de custos deve ser alimentado desde o planejamento para poder 
subsidiar com informações, que serão utilizadas na alocação do gasto público e também 
pelos órgãos de controle para avaliar a gestão e dizer se foram ou não atingidos os 
resultados. É isso que significa orientar toda a gestão para resultado: dizer para o gestor de 
recursos públicos que ele não precisa só perseguir o equilíbrio das contas públicas, mas 
precisa estar comprometido com os resultados. E não é qualquer resultado, é o que se 
previu, o que se delineou lá no PPA, e que deve ser perseguido em todas as etapas do ciclo 
de gestão até a fase de controle, que poderá tecer as justificativas, dizer se cumpriu, ou 
porque não cumpriu, ou porque mudou. A Administração precisa saber aonde quer chegar 
desde o início do ciclo de gestão e precisa não perder o norte ao longo do processo, quer 
dizer, precisa detalhar o que foi definido inicialmente de forma agregativa, pois esse não 
pode ser um processo destrutivo das etapas anteriores, e medir, avaliar, corrigir. (...) PPA, 
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LDO e LOA são peças que têm que estar absolutamente integradas e o ciclo de gestão 
como um todo tem que estar integrado e orientado para resultados. Não adianta orientar 
para resultado o PPA e, depois, esquecer tudo no Orçamento, esquecer tudo na execução, 
não se preocupar com isso na contabilidade. Essa é uma lógica que precisa permear a 
Administração.” 

A avaliação de desempenho atribui a cada área metas, cujo cumprimento será 
monitorado, mensurado e pontuado. Se o objetivo é promover a qualidade do gasto público, 
atingir objetivos com o menor custo possível, o PPA é um bom ponto de partida porque 
define os objetivos do setor público e os quantifica com indicadores, ao mesmo tempo em 
que define as metas físicas a serem atingidas e estabelece os valores financeiros previstos 
correspondentes. As características próprias do setor público exigem a construção de novos 
indicadores de desempenho. A partir da base legal, é possível inferir a necessidade de, pelo 
menos, três tipos de indicadores de desempenho definidos no início do processo de 
planejamento: de eficácia, representado pela capacidade de atingir as metas pretendidas; 
de eficiência, representada pela produtividade dos recursos humanos, financeiros e 
materiais utilizados para obter os resultados, de modo que uma alternativa é eficiente 
quando obtém um desempenho superior às outras alternativas, isto é, atinge objetivos ao 
menor custo possível; de efetividade, representado pela capacidade de atender demandas e 
satisfazer necessidades da sociedade, isto é, de não só atingir as metas, mas obter a 
mudança desejada nos indicadores. 

Então, uma metodologia de aferição de qualidade do gasto público poderia, para gerar 
resultados para uma avaliação da gestão (uso na controladoria e no controle), utilizar os 
seguintes indicadores de desempenho: 

1)Comparar as metas físicas do PPA, com a execução física prevista pela LOA e os limites 
da execução financeira e, por fim, com a execução. A relação entre a execução de uma 
ação e a meta física correspondente daria a medida da eficácia de uma ação: 

Índice de Eficácia = execução de uma ação/meta física correspondente, com valores entre 0 
e 100% 

2)Comparar os valores financeiros correspondentes a metas físicas do PPA, com os valores 
financeiros previstos pela LOA e os limites da execução financeira e, por fim, com os custos 
das ações. A relação entre o custo de uma ação e o valor financeiro correspondente à meta 
física do PPA daria a medida do grau de adequação ao planejamento financeiro de uma 
ação: 

Índice de adequação ao planejamento financeiro = custo de uma ação/ valor financeiro 
correspondente à meta física do PPA, com valores entre 0 e 100% 

3)Comparar o custo de uma ação executada com o custo de oportunidade. A relação daria a 
medida da eficiência de uma ação: 

Índice de Eficiência = custo de uma ação executada / custo de oportunidade, com valores 
entre 0 e 100% 

4)Comparar indicadores projetados e obtidos do programa. A relação daria a medida da 
efetividade de uma ação: 

Índice de Efetividade = indicador obtido ao final de um programa/ indicador projetado no 
início de um programa, com valores entre 0 e 100%. 

Adicionalmente, a análise da qualidade do gasto público a partir da informação de 
custos poderá incorporar relatórios que identifiquem: 

- custos fixos e variáveis, diretos e indiretos para cada atividade/projeto;  

- custo/benefício cada atividade/projeto;  

- % de execução em relação às metas físicas orçadas e ao atendimento das demandas;  
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-atividades essenciais e supérfluas 

-como e o quanto a estrutura organizacional e os processos de produção permitem que as 
necessidades sejam atendidas. 

Com base nos relatórios e conjugada a uma análise dos processos, de acordo com 
Crepaldi (2004), realizar projeções e simulações de cenários futuros que facilitarão avaliar e 
adotar medidas: 

-possível realocação orçamentária (uso no orçamento), inclusive utilizando o Índice de 
adequação ao planejamento financeiro (custo de uma ação/ valor financeiro correspondente 
à meta física do PPA, com valores entre 0 e 100%); 

-identificar atividades de baixo valor agregado, capacidade ociosa, ineficiências nos 
processos produtivos e oportunidades de redução de gastos, onde podem ser realizados 
cortes sem prejuízo de serviços essenciais (uso na execução orçamentária e financeira); 

-definição de necessidades de reestruturação de processos, remanejamento e treinamento 
de pessoal (uso na gestão de pessoal); 

-auxiliar decisões entre alternativas tais como comprar ou alugar, investir e produzir 
internamente ou terceirizar determinado serviço ou atividade; 

-alterar a fixação de preços públicos e taxas, para cálculo do preço de venda em 
organizações governamentais que fornecem bens ou serviços mediante pagamento;  

-fazer comparações entre os custos de atividades ou serviços iguais produzidos por 
unidades organizacionais diferentes, objetivando conhecer e estimular a melhoria do 
desempenho de seus dirigentes; 

- retroalimentar o processo de planejamento. 

5. Uma aplicação do modelo para a análise da qualidade do gasto público das 
Instituições de Ensino Superior Federais utilizando o Data Envelopment Analysis 
(DEA) 

Com o objetivo de avaliar a eficiência do gasto da União nas Instituições de Educação 
de Ensino Superior - IES, foram, inicialmente, analisados dados de 127 IES fornecidos pelo 
Siafi, pelo Siape e pelo Ministério da Educação – MEC, para o ano de 2006. 

Para analisar o gasto das IES federais, utilizou-se um modelo de avaliação baseado 
na técnica Data Envelopment Analysis – DEA conforme Charnes, Cooper, Lewin e Seiford 
(1997). Num primeiro momento, foi realizada a separação dos sistemas administrativo e 
acadêmico das IES em Universidades, Centros Federais de Educação e Escolas Federais, 
uma vez que os objetivos e naturezas destas escolas são distintos. Espera-se, assim, poder 
comparar os distintos níveis de ensino oferecidos pelas IES pelo produto apresentado, da 
educação superior ao pós-doutorado. 

Nesse contexto, surge o interesse de avaliar as IES para verificar se estas, 
funcionando de maneira distinta, apresentam desempenhos similares. Mais 
especificamente, utilizando duas variáveis de input relativas à capacidade docente, e quatro 
de output relacionadas a ensino, pesquisa e extensão, procura-se comparar objetivamente 
os desempenhos, verificando as eficiências relativas e identificando metas para aumento da 
eficiência.   

5.1. As variáveis utilizadas no DEA 

Foram adotados os seguintes inputs e outputs em relação considerando o 
funcionamento das IES federais, os quais são apresentados no formato de um ranking 
institucional: 

http://www.catolicavirtual.br/conteudos/graduacao/cursos/contabilidade/html/5o_semestre/analise_custos/referencias.php#CREPALDI
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(a) gasto com pessoal ativo docente por aluno (IE)5; 

(b) gasto com pessoal ativo servidor por aluno (IE), 

(b) relação servidor técnico-administrativo por professor (IE) 

(c) alunos por docente (IP); 

(d) concluintes na graduação sobre a matrícula total (IP); 

(e) aluno de pós-graduação por docente 

(f) publicação por docente 

Cabe observar que os itens “e” e “f” foram aplicados apenas as universidades e que o 
item “d” para as escolas também não foi aplicado porque não havia dados disponíveis de 
concluintes. 

As variáveis do modelo - O gasto com pessoal docente ativo médio por aluno 
consiste em simplesmente dividir o total de despesa com ativos pelo número de alunos 
matriculados. No entanto, procedendo-se dessa maneira, incorre-se em alguns vieses, na 
medida em que encobre o fato de que há cursos mais onerosos e outros, menos. Por 
exemplo, sabe-se que há instituições com maior percentual de professores com titulação do 
que outras.  

Gasto com docente por aluno 

 

 

 

                                                           
5
 Num momento posterior, pretende-se incluir a variável despesa total por aluno. 

IES gasto com docentes alunos gasto com docentes/alunos

CENTRO FED. DE ED. TEC PETROLINA PE 3.826.900,74               119 32159

CENTRO FED. DE EDUC. DE SP 10.074.799,41             349 28868

CENTRO FED. DE EDUC. DO ES 6.168.358,95               192 32127

CENTRO FED. DE EDUC. DO PI 8.130.968,82               311 26145

CENTRO FED. DE EDUC. TEC DE B GONÇALVES 337.492,35                  10 33749

CENTRO FED. DE EDUC. TEC DE GO 10.127.310,31             328 30876

CENTRO FED. DE EDUC. TEC DE PE 1.284.805,73               40 32120

CENTRO FED. DE EDUC. TEC DE PELOTAS 3.727.594,39               122 30554

CENTRO FED. DE EDUC. TEC DO MA 3.288.746,24               85 38691

CENTRO FED. DE EDUC. TEC DO PA 2.197.590,59               72 30522

CENTRO FED. DE EDUC. TEC DO PB 6.252.667,85               198 31579

CENTRO FED. DE EDUC. TECN DA BAHIA 2.435.497,35               80 30444

CENTRO FED. DE EDUC. TECN. DE ALAGOAS 3.756.576,72               103 36472

CENTRO FED. DE EDUC. TECN. DE CAMPOS 4.879.648,54               163 29936

CENTRO FED. DE EDUC. TECN. DE JANUÁRIA 689.156,26                  23 29963

CENTRO FED. DE EDUC. TECN. DE RIO POMBA -MG 729.699,36                  22 33168

CENTRO FED. EDUC. TEC CELSO S. FONSECA 3.844.178,52               67 57376

CENTRO FED. EDUC. TECN. S. VICENTE SUL 1.674.040,94               108 15500

IES gasto com docentes alunos gasto com docentes/alunos

ESC. AGROT. FED.  DE INCONFIDENTES - MG 4.750.583,11 54 87.974                                      

ESC. AGROT. FED. DE ALEGRE 5.471.225,04 33 165.795                                    

ESC. AGROT. FED. DE ALEGRETE - RS 2.713.789,20 60 45.230                                      

ESC. AGROT. FED. DE BARCENA - MG 6.796.991,57 25 271.880                                    

ESC. AGROT. FED. DE CONCÓRDIA - SC 3.648.909,21 59 61.846                                      

ESC. AGROT. FED. DE CUIABÁ 4.228.183,15 221 19.132                                      

ESC. AGROT. FED. DE IGATU - CE 5.588.319,65 61 91.612                                      

ESC. AGROT. FED. DE MACHADO - MG 4.522.334,23 88 51.390                                      

ESC. AGROT. FED. DE MUZAMBINHO - MG 3.871.994,45 72 53.778                                      

ESC. AGROT. FED. DE SALINAS - MG 4.089.389,47 54 75.729                                      

ESC. AGROT. FED. DE SATUBA - AL 4.497.415,45 15 299.828                                    

ESC. AGROT. FED. DE UBERLÂNDIA - MG 4.180.922,84 82 50.987                                      
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Gasto com servidor técnico por aluno - O gasto com servidor técnico ativo por 
aluno consiste em simplesmente dividir o total de despesa com ativos de servidores pelo 
número de alunos matriculados. No entanto, para as universidades, há que se destacar que 
enquanto algumas escolas têm hospitais universitários, outras não, o que superestima a 
despesa de algumas instituições. 

Alunos por docente (IP) - O indicador alunos por docente consiste na ralação 
quantitativa de alunos matriculados por docente. Permite-nos mensurar o número de aluno 
por disciplina, podendo informar as IES que poderiam aumentar o número de aluno. 

Concluintes na graduação sobre a matrícula total6 - Este indicador de desempenho 
das IES resulta do quantitativo de alunos formados, a cada ano, nos cursos de graduação. 
Observa-se que, neste caso, há influência de variáveis externas as IES, mas há fatores 
internos que podem contribuir para que a vida acadêmica possa ser mais curta ou mais 
longa. Os fatores que podem contribuir para a redução do tempo despendido na realização 
do curso são a regularidade na oferta de disciplinas e a capacidade didático-pedagógica dos 
docentes.  
                                                           

6
 Para as escolas não foi possível aplicar tal indicador porque não havia o número de 

concluintes nos dados fornecidos pelo MEC. 

IES alunos gasto com docentes (gasto c/ docente por aluno)

FUND. FAC. FED. DE CIÊN. MÉDICAS DE P ALEGRE 688                              5.977.664,16 8.688

FUND. UNIV.  DO AMAZONAS 17.114                         32.182.113,34 1.880

FUND. UNIV.  DO RIO JANEIRO DO RJ (UNIRIO) 5.138                           18.842.440,37 3.667

FUND. UNIV. DE BRASÍLIA 18.957                         63.046.562,80 3.326

FUND. UNIV. DO RIO GRANDE - RS 6.271                           21.119.836,79 3.368

FUND. UNIV. FED. DE MS 12.617                         31.040.887,93 2.460

FUND. UNIV. FED. DE MT 14.009 40.684.342,40 2.904

FUND. UNIV. FED. DE OURO PRETO 4.986 13.364.452,14 2.680

FUND. UNIV. FED. DE PELOTAS 7.115 30.397.724,24 4.272

FUND. UNIV. FED. DE RO 8.995 13.174.663,45 1.465

FUND. UNIV. FED. DE SÃO CARLOS 5.997 28.110.844,58 4.687

FUND. UNIV. FED. DE SE 11.860 23.227.858,16 1.959

FUND. UNIV. FED. DE UBERLÂNDIA 12.483 38.487.062,25 3.083

FUND. UNIV. FED. DE VIÇOSA 8.549 29.238.077,31 3.420

FUND. UNIV. FED. DO ACRE 4.764 13.119.158,00 2.754

FUND. UNIV. FED. DO AMAPÁ 7.220 5.932.648,02 822

FUND. UNIV. FED. DO PIAUÍ 12.864 32.793.311,85 2.549

FUND. UNIV. FEDERAL DE TO 7.603 15.252.831,62 2.006

FUND. UNIV. FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO 956 3.682.251,56 3.852

UNIV. FED. VALES  JEQUITINHONHA E MUCURI 1.612 4.888.905,84 3.033

UNIV. FEDERAL DE ALFENAS 1.365 4.920.423,30 3.605

UNIV. FEDERAL DE RR 2.883 12.173.565,43 4.223

UNIV. FEDERAL DE SP 1.509 23.937.916,99 15.863

UNIV. FEDERAL DO DO TRIÂNGULO MINEIRO 729 5.808.773,49 7.968

UNIV. FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO/RN 1.153 3.025.108,97 2.624

UNIVERS. FED. DE CAMPINA GRANDE 8.284 29.220.005,10 3.527

UNIVERS. FED. RURAL DA AM 1.887 5.961.478,77 3.159

UNIVERS. FED. RURAL DE PE 8.265 20.541.857,96 2.485

UNIVERS. FED. RURAL DO RJ 6.885 22.269.179,79 3.234

UNIVERS. FEDERAL DA BA 20.317 78.792.990,51 3.878

UNIVERS. FEDERAL DA PB 15.421 57.310.351,02 3.716

UNIVERS. FEDERAL DE AL 11.208 31.378.047,09 2.800

UNIVERS. FEDERAL DE GO 13.180 47.740.277,91 3.622

UNIVERS. FEDERAL DE JUIZ DE FORA 10.346 32.167.807,62 3.109

UNIVERS. FEDERAL DE MG 21.995 96.768.704,24 4.400

UNIVERS. FEDERAL DE PE 6.265 20.541.857,96 3.279

UNIVERS. FEDERAL DE SANTA MARIA 10.641 42.370.228,42 3.982

UNIVERS. FEDERAL DE SC 17.816 71.896.220,63 4.035

UNIVERS. FEDERAL DO CE 20.841 49.651.610,71 2.382

UNIVERS. FEDERAL DO ES 13.284 40.175.938,92 3.024

UNIVERS. FEDERAL DO PA 33.524 68.620.037,72 2.047

UNIVERS. FEDERAL DO PR 21.416 66.879.172,23 3.123

UNIVERS. FEDERAL DO RG DO SUL 21.173                         83.534.954,62 3.945

UNIVERS. FEDERAL DO RJ 29.698 127.127.810,16 4.281

UNIVERS. FEDERAL DO RN 18.380 53.486.170,66 2.910

UNIVERS. FEDERAL FLUMINENSE 20.711 84.329.001,51 4.072

alunos por docente médio 3.656
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Aluno de pós-graduação por docente - A pós-graduação, stricto sensu, é um serviço 
importante fornecido pelas universidades federais. Este serviço é realizado com uma menor 
relação alunos/professor relativamente aos cursos de graduação. Pode ser também 
considerado uma proxy da contribução da universidade para o desenvolvimento de pesquisa 
no País. 

Publicação por docente - Este indicador de desempenho foi empregado para 
mensurar a contribuição das universidades para o desenvolvimento de pesquisa no país. 

Relação servidor técnico-administrativo por professor (IE) - O cálculo da relação 
técnico-administrativo por professor reside em simplesmente dividir o número de servidores 
técnicos pelo de professores para cada IES. Justifica-se a eleição da relação técnico-
administrativo por professor por ser considerar necessário que as IES estejam 
permanentemente voltadas para a realização de seus objetivos, devendo evitar o 
crescimento excessivo da burocracia central e reprimindo a tendência à predominância das 
atividades-meio, representada pelos servidores técnicos sobre as atividades-fim, realizadas 
pelos professores, adotou-se este critério para verificar possíveis instituições voltadas para a 
administração.  A função essencial de qualquer atividade-meio ou de apoio é tornar possível 
e eficiente o exercício das atividades-fim da instituição. O objetivo de uma instituição não é 
fazer contabilidade e orçamentos, administrar pessoal e material ou programar e controlar 
as despesas burocráticas.  

Escolas técnicas 

 

 

IES servidores docentes (serv/docentes)*100

ESC. AGROT. FED.  DE INCONFIDENTES - MG 134 17              788

ESC. AGROT. FED. DE ALEGRE 148 13 1138

ESC. AGROT. FED. DE ALEGRETE - RS 89 12 742

ESC. AGROT. FED. DE BARCENA - MG 195 9 2167

ESC. AGROT. FED. DE CONCÓRDIA - SC 95 38 250

ESC. AGROT. FED. DE CUIABÁ 130 32              406

ESC. AGROT. FED. DE IGATU - CE 132 125 106

ESC. AGROT. FED. DE MACHADO - MG 139 13 1069

ESC. AGROT. FED. DE MUZAMBINHO - MG 99 51 194

ESC. AGROT. FED. DE SALINAS - MG 123 10 1230

ESC. AGROT. FED. DE SATUBA - AL 129 15 860

ESC. AGROT. FED. DE UBERLÂNDIA - MG 110 43              256
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5.2 Os resultados 

 Os resultados apontam a possibilidade de aumento do número de alunos nos centros 
federais. De acordo com o modelo DEA e com o emprego das variáveis utilizadas, cerca de 
49% (R$ 171.877 mil) dos recursos destinados aos centros poderiam ser utilizados para 
financiar a matrícula de novos estudantes. 

Também nas universidades poderia haver aumento de matrículas, aproximadamente, 

IES servidores docentes (serv/docentes)*100

FUND. FAC. FED. DE CIÊN. MÉDICAS DE P ALEGRE 320 174 184

FUND. UNIV.  DO AMAZONAS 1.939 951 204

FUND. UNIV.  DO RIO JANEIRO DO RJ (UNIRIO) 1.146         556            206

FUND. UNIV. DE BRASÍLIA 2.664 1.517 176

FUND. UNIV. DO RIO GRANDE - RS 1.188 559 213

FUND. UNIV. FED. DE MS 2.144 735 292

FUND. UNIV. FED. DE MT 2.070 868 238

FUND. UNIV. FED. DE OURO PRETO 825 404 204

FUND. UNIV. FED. DE PELOTAS 1.321 1.101 120

FUND. UNIV. FED. DE RO 344 380 91

FUND. UNIV. FED. DE SÃO CARLOS 838 722 116

FUND. UNIV. FED. DE SE 1.337 735 182

FUND. UNIV. FED. DE UBERLÂNDIA 3.711 1.063 349

FUND. UNIV. FED. DE VIÇOSA 1.788 1.542 116

FUND. UNIV. FED. DO ACRE 598 419 143

FUND. UNIV. FED. DO AMAPÁ 189 184 103

FUND. UNIV. FED. DO PIAUÍ 1.465 980 149

FUND. UNIV. FEDERAL DE TO 463 485 95

FUND. UNIV. FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO 157 111 141

FUNDAÇÃO JOAQUIM NAMBUCO 260 179 145

UNIV. FED. VALES  JEQUITINHONHA E MUCURI 132 136 97

UNIV. FEDERAL DE ALFENAS 180 130 138

UNIV. FEDERAL DE RR 325 331 98

UNIV. FEDERAL DE SP 4.965 619 802

UNIV. FEDERAL DO DO TRIÂNGULO MINEIRO 1.657 160 1.036

UNIV. FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO/RN 226 77 294

UNIVERS. FED. DE CAMPINA GRANDE 1.631 817 200

UNIVERS. FED. RURAL DA AM 446 166 269

UNIVERS. FED. RURAL DE PE 943 551 171

UNIVERS. FED. RURAL DO RJ 1.186 637 186

UNIVERS. FEDERAL DA BA 2.929 2.313 127

UNIVERS. FEDERAL DA PB 4.186 1.427 293

UNIVERS. FEDERAL DE AL 1.773 858 207

UNIVERS. FEDERAL DE GO 2.571 1.404 183

UNIVERS. FEDERAL DE JUIZ DE FORA 1.480 872 170

UNIVERS. FEDERAL DE MG 5.029 2.476 203

UNIVERS. FEDERAL DE PE 3.881 1.670 232

UNIVERS. FEDERAL DE SANTA MARIA 2.897 1.126 257

UNIVERS. FEDERAL DE SC 3.210 1.923 167

UNIVERS. FEDERAL DO CE 3.966 1.411 281

UNIVERS. FEDERAL DO ES 2.319 1.124 206

UNIVERS. FEDERAL DO PA 2.976 1.908 156

UNIVERS. FEDERAL DO PR 4.290 1.778 241

UNIVERS. FEDERAL DO RG DO SUL 3.231 2.267 143

UNIVERS. FEDERAL DO RJ 9.623 3.508 274

UNIVERS. FEDERAL DO RN 3.786 1.550 244

UNIVERS. FEDERAL FLUMINENSE 4.687 2.371 198
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de 18% com a melhor utilização de recursos destinados as universidades.  Os resultados 
obtidos pelo uso do DEA está em consonância com o PRO Uni - Programa Universidade 
para Todos foi criado pela Lei nº 11.096/2005 no que refere a expansão de matrículas das 
universidades. O mencionado programa prevê a expansão da relação alunos docentes de 
12 para 18 nas universidades.  

Uma medida alternativa a criação de instituições de ensino superior é a expansão das 
matriculas nas escolas já existentes, o que contribuiria para a redução do custo médio do 
ensino superior. A necessidade de se aumentar o número de alunos das IES existentes vai 
ao encontro com a política do governo de reduzir custos para melhorar a qualidade do gasto 
público.  A solução, além de compatível com a legislação em vigor, em especial com a LRF, 
está em sintonia com a atual metodologia de metas físicas de gasto nos planos plurianuais.  

Cabe enfatizar, em relação à criação de novas instituições, que a medida é sempre 
acompanhada por aumento da despesa de custeio e de capital, para permitir o ensino aos 
alunos, o que eleva a despesa por alunos. A criação desta nova despesa pública carece de 
eficiência porque o novo aparelho estatal, que inclui gastos com administração de pessoal e 
criação e manutenção de instalações, é montado para atender a um pequeno número de 
alunos comparativamente ao de servidores.  

Ademais, a criação de novas IES pode prejudicar a análise da eficiência destas 
Instituições, uma vez que os indicadores usuais de eficiência são piores nas instituições 
recém-criadas porque, apesar da despesa ser próxima a da capacidade total de alunos, o 
número de discentes é menor, o que pode permitir que se conclua que as IES aumentaram 
eficiência. Nesse quadro, o gasto da despesa com ativos da Escola Agrotécnica Federal de 
Satuba alagoas é bastante elucidativo. A IES apresenta uma despesa com ativos de R$ 
4.497.415, de acordo com o SIAFI, para um montante de 15 alunos, o que resulta numa 
despesa com ativos por aluno de R$ 299.827,70.  

A maior vantagem da exigência de aumento do número de matrículas das escolas 
existentes, sem aumento do gasto com pessoal, é gerar incentivos para que as várias 
instituições reduzam a sua relação custo/benefício fornecendo maior quantidade de serviços 
para a sociedade. A adoção dessa regra poderia motivar aumentos de produtividade.  

Como apontado inicialmente, as escolas técnicas têm natureza distinta das 
universidades por desenvolverem cursos práticos, o que reflete no seu elevado custo médio. 
Enquanto as universidades têm um custo médio de despesa de ativos sobre alunos de R$ 
14.302,00, que por si só é elevado, as escolas técnicas apresentam para a mesma variável 
o valor de R$ 72.261,00. Nos Centros de Ensino Federal, o valor médio das despesas com 
pessoal ativo foi de R$ 27.009,00. 

6. CONCLUSÃO 

Reconhece-se que há vários desafios a serem enfrentados, tanto do ponto de vista 
conceitual, no sentido de gerar a informação de custos mais apropriada e consistente 
metodologicamente, como culturais, que exigem uma nova postura na Administração 
Pública. Trata-se, na verdade, do desafio de fazer nascer uma controladoria do setor público 
voltada para apoiar a gestão, uma evolução natural da contabilidade nas empresas e, agora, 
certamente também no setor público. 

O primeiro desafio permanece sendo a geração de informação de custos consistente 
metodologicamente. Foram apresentados no trabalho os ajustes contábeis e as etapas para 
gerar a informação de custos do SIC. Contudo, sabe-se que a Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público está passando por uma transformação profunda tendo em vista a 
convergência para as normas internacionais de contabilidade. Como a geração de 
informações de custos pressupõe a adoção do regime de competência, que ainda não está 
plenamente difundido, e a base da informação disponível é orçamentária, é necessário fazer 
ajustes contábeis para converter os dados que estão no conceito de despesa em 
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informações no conceito de custo. Ainda assim, sabe-se que, no primeiro momento, a 
informação ainda não terá o grau de consistência que seria desejável.  

Outra questão importante relativa à geração de informação de custos diz respeito à 
disponibilidade de informação no sistema orçamentário. O programa de apoio administrativo 
colabora para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos ou de gestão, mas 
suas despesas não são associadas a esses programas. Assim, não é possível se ter 
conhecimento de quanto de recurso foi consumido para se atingir os resultados dos 
programas finalísticos ou de gestão. Este é um dos importantes itens de custo que guardam 
relação com mais de um objeto de custo sem que exista um critério de alocação.  

Essa limitação na disponibilidade de informação foi uma das razões pelas quais pelas 
quais optou-se pelo método do custeio direto, pela facilidade de sua adoção, que não exige 
rateios dos custos indiretos e discussões sobre os custos gerais transferidos. Embora o 
método de custeio por atividades fosse o mais adequado por permitir maior integração com 
as atividades e projetos do sistema de planejamento-orçamento, não havia a informação 
necessária a sua adoção. Essa questão não está encerrada e persiste como desafio tendo 
em vista que conceitualmente o modelo teórico de formação de custos pelo método de 
custeio por atividades é mais aderente ao modelo de gestão orientado para resultados. 

Em termos dos sistemas hoje alimentadores do SIC, a disponibilidade de informação 
precisa avançar. A utilização do Siape deverá ser expandida para a totalidade dos órgãos do 
Governo Federal. O Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – 
SIOP deve incluir metas físicas indicadores de resultado, o que poderá expandir o horizonte 
de informação do SIC.  

Se, no futuro, optar-se pela adoção do custeio por atividades, no entanto, será preciso 
superar a dualidade do SIC - dimensões macro e micro – para que todos, de fato, adotem a 
mesma metodologia de modo a garantir a comparabilidade da informação. Como se pode 
ver pelo exemplo do DEA apresentado, a avaliação de qualidade do gasto depende, em 
grande medida, da comparação de custos e de resultados, pois não há como aferir o ótimo 
ou o melhor a não ser em termos relativos.  

A baixa disponibilidade de informação decorre também de um aspecto cultural que 
precisará ser modificado pela capacitação que incentive gestores a atualizarem 
permanentemente os sistemas-base. Destaque-se que costuma haver certa resistência em 
dar transparência às informações, divulgando-as para o público em geral. Isto porque, como 
o objetivo é avaliar a gestão, há uma dimensão política que não pode ser ignorada. Além do 
receio de que tais informações afetem a imagem do governo, alguns gestores temem a 
adoção de medidas administrativas, na área de pessoal, por exemplo, ou algum tipo de 
penalização na distribuição de recursos orçamentários. Surge, então, um risco derivado de 
que os gestores passem a detalhar menos as informações ou a omitir aspectos que 
poderiam dar causa a uma avaliação negativa. Dadas, então, as resistências a conferir 
transparência à informação de custos, o que se pretende, inicialmente, é que apenas os 
órgãos públicos tenham acesso aos dados. O desafio será, no futuro, permitir a ampla 
exposição pública, naturalmente após o refinamento dos dados. 

Um fator central do sucesso de um sistema de contabilidade de custos parece ser a 
cultura das organizações, sua prática de realização de planejamento estratégico. A efetiva 
utilização da informação de custos nas decisões de políticas públicas exige o 
desenvolvimento de uma cultura gerencial e dos órgãos de controle que desloque a ênfase 
dos procedimentos (meios) para os resultados (fins). Não só entre os servidores há 
resistências culturais a serem vencidas; interesses políticos podem confrontar-se com a 
análise técnica de custo/benefício para otimizar os recursos dos contribuintes. 

Atualmente, até a estrutura institucional dificulta a criação de uma Controladoria do 
setor público voltada para apoiar a gestão. As competências de planejamento e controle 
estão distribuídas entre vários órgãos. Nos entes da Federação, há normalmente um órgão 
a quem compete a coordenação dos trabalhos de elaboração do planejamento, integrando 
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as propostas das várias áreas do governo e promovendo a integração também com as 
LDOs e LOAs, mesmo que, não raro, essas últimas sejam elaboradas por outro órgão da 
estrutura administrativa. As atribuições de Contabilidade - que, salvo raros casos, ainda não 
incorporam um sistema de custos -, e as de Controladoria - que muitas vezes confunde-se 
com Auditoria - costumam ser segregadas entre si e não integradas com o processo de 
planejamento. 

Embora esse tema seja caro à auditoria operacional, há necessidade de desenvolver a 
cultura gerencial para que as informações sejam apropriadas e utilizadas pelos gestores 
antes da atuação dos órgãos de controle, onde o foco permanece, ainda, por tradição, nos 
aspectos de legalidade e orçamento. Também no controle externo, não obstante os 
meritórios esforços de alguns órgãos de controle de desenvolverem essa área, também 
conhecida como auditoria operacional, há dificuldade em adotar metodologia que, de forma 
sistemática e uniforme, alcance toda a Administração Pública. No controle interno, além 
desses problemas, normalmente, as funções de controladoria e de auditoria não aparecem 
segregadas, sendo tais denominações empregadas como sinônimos para designação da 
área. A diversidade de modelos de estruturação na prática e o debate sobre o papel 
desempenhado pela controladoria vis a vis à contabilidade e à auditoria não são, aliás, 
peculiaridades do setor público, visto que, mesmo nas empresas privadas, essa é uma área 
ainda em franco desenvolvimento. 

As perspectivas para o enfrentamento desses desafios passam pela adoção do 
modelo aqui proposto e pelo estímulo a uma gestão efetivamente voltada para resultados. O 
maior dos desafios, contudo, consiste em utilizar as informações gerenciais de custos da 
Administração Federal para induzir maior qualidade do gasto público. Isto porque há uma 
alteração substancial de objetivos. Nas empresas, o objetivo de reduzir custos é aumentar a 
margem de contribuição e a competitividade no mercado. Consequentemente, os 
indicadores de desempenho focam na lucratividade e na relação entre a receita gerada e os 
custos incorridos. No setor público, o objetivo de reduzir custos é prover mais bens e 
serviços com menor exigência de carga tributária. Salvo em empresas estatais, não há lucro 
e a receita não provém da produção, não podendo ser comparada diretamente aos custos. 
Portanto, novos indicadores de desempenho precisam ser desenvolvidos, bem como uma 
metodologia que permita que a informação gerada seja utilizada para induzir qualidade no 
gasto público.  

O trabalho apresentou uma metodologia para análise da qualidade do gasto público a 
partir da informação de custos aliada a outras informações gerenciais. Foram propostos 
indicadores de desempenho para o setor público, de modo a aferir eficácia, eficiência – este 
utilizando a informação de custos - e efetividade, bem como formas pelas quais a 
informação pode ser interpretada e analisada para contribuir para o contínuo 
aperfeiçoamento da formulação e execução das políticas públicas e, assim, orientar a 
gestão para resultados.  

A comparação do desempenho de instituições federais de ensino superior, utilizando 
como base o DEA demonstrou, em um caso aplicado, como é possível utilizar as 
informações para obter resultados robustos de avaliação da qualidade do gasto público. 
Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se citar a aplicação de outros aspectos da 
metodologia em outros casos aplicados. Não obstante o recém-criado SIC apresente ainda 
várias dificuldades na geração de informação de custos, entende-se que é possível e 
desejável utilizar desde já as informações existentes para avaliar a qualidade do gasto 
público. De um lado, esta é a etapa mais carente de avanços metodológicos e, de outro, tais 
avanços, se realizados, teriam um forte impacto potencial nas decisões governamentais e 
nos benefícios a serem gerados para a sociedade. 
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