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Afinal:

1. Calcular o custo do que? Serviço ou departamento?

2. Por que calcular custos? Para ter economia ou eficiência?

3. Quem calcula custos? Contador geral ou controle interno?

4. Quem utilizará essa informação? O prefeito ou a sociedade?

5. Como calcular? Tem um modelo?

6. Qual a função do controle interno nesse contexto?

7. Qual a função da contabilidade nesse contexto?



GESTÃO DE CUSTOS PARA QUÊ?

É preciso mudar a forma de tomar as decisões públicas.

Decidir baseado em custos e em informações da contabilidade gerencial.



Quais técnicas podem ser utilizadas?

- Usar as técnicas de análise de gestão consagradas no setor privado como: 

- - viabilidade econômica e financeira, alavancagem financeira e operacional, 
análise da relação entre investimento, fluxo de caixa e financeiro, dentre 
outros, Ex. Construção de nova escola, compra de carro novo, etc 

- Geram indicadores de gestão capazes de diagnosticar a real situação de:

- - liquidez, endividamento, eficiência operacional e, principalmente, dos 
resultados atingidos pelo gestor no tempo.



Rio Grande do Sul inaugura três novas creches do 
Proinfância A cidade de Rio Grande (RS) 

inaugurou nesta segunda-feira, 
22, três novas creches, 
construídas com recursos do 
Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede 
Escolar Pública de Educação 
Infantil (Proinfância). As novas 
unidades, juntas, terão 
capacidade para atender 720 
crianças em tempo parcial ou 
360 em tempo integral e tiveram 
investimento total de R$ 3,9 
milhões.

Escrito por  Assessoria de Comunicação Social do FNDE
Segunda, 22 Fevereiro 2016 17:45



29 . 03 . 2012 - Inaugurado SAMU Avançado em Carazinho

 O projeto é oferecido pelo governo federal brasileiro, em parceria com governos 
estaduais e prefeituras, com a finalidade de prover o atendimento pré-hospitalar à 
população. No município foi inaugurada a USA – Unidade de Suporte Avançado (UTIs 
móveis), usadas em casos mais graves.



Na decisão de investir na SAMU e na Creche Pró-Infância, 
como ficam os indicadores?

1. Índice de pessoal;

2. Grau de endividamento municipal se for adquirido com dívida;

3. Quanto aumenta o custo fixo mensal;

4. Qual o impacto no fluxo de caixa mensal;

5. Como fica o potencial de investimento do município nos próximos anos;

É preciso mudar a concepção das decisões.
Mundo conectado. Mundo interligado. Nós temos dados.



É preciso CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO para reduzir custos.
Exemplo: projeto cidades inteligentes 



E a relação custo qualidade, como fica???



TCE/RS aponta que 9% dos alunos saem do ensino fundamental com conhecimento de 
matemática em Porto Alegre

Auditoria mostra fragilidade da educação infantil na capital gaúcha, mesmo sendo a que 
mais investe na área no país. Recomendação é que secretaria municipal apresente um 
plano de ação.

E 25% dos estudantes da terceira série não sabem ler corretamente.

O relatório revela, por exemplo, que Palmas, no Tocantins, investiu R$ 385 milhões a menos 
que Porto Alegre, mas alcançou resultados bem melhores entre estudantes da primeira a 
quinta série.

Em 2015, a Prefeitura de Porto Alegre gastou R$ 15.408 por aluno nas escolas de ensino 
fundamental. É 35% a mais que a maior cidade do país, São Paulo, que aparece em segundo 
lugar nessa tabela.

Para o TCE, o problema é o dinheiro não está garantindo qualidade, e muitos alunos 
avançam, ano a ano, sem aprender o que deveriam.

TCE/RS calcula custo aluno de POA



Exemplo da Advocacia Geral da União – AGU – Por que calcular custo?

Fonte: Danilo Queiroz (2014) AGU – Congresso Internacional de Custos

CAGE/RS – Secofem 2017



   Administração Pública

PRINCÍPIOS:
legalidade, moralidade, impessoalidade, 
razoabilidade, publicidade e eficiência.

PRINCÍPIOS:
legalidade, moralidade, impessoalidade, 
razoabilidade, publicidade e eficiência.

A eficiência diz respeito a capacidade de uma organização em obter o máximo de 
produto ou serviço a partir de um dado conjunto de insumos. A eficiência mede a 
habilidade de se produzir tanto produto quanto permitem os insumos utilizados, 
ou usar o mínimo de insumos para produzir uma quantidade de produto. 

A eficiência diz respeito a capacidade de uma organização em obter o máximo de 
produto ou serviço a partir de um dado conjunto de insumos. A eficiência mede a 
habilidade de se produzir tanto produto quanto permitem os insumos utilizados, 
ou usar o mínimo de insumos para produzir uma quantidade de produto. 

Economicidade (art. 70 da CF);
Publicidade;



Setores a integrar para custos

1. Patrimônio que gera a informação da depreciação, amortização e 
exaustão

2. Almoxarifado que informa o consumo de materiais por serviço ou CC;

3. RH que informa o custo com folha por serviço ou CC;

4. Contabilidade que informa o custo com serviço de terceiros por serviço 
público prestado e CC;



Custos da Capasemu de Passo Fundo - RS

• Capasemu investiu R$ 13.872.639,57 em atendimentos de filiados; 
• 2.481 filiados + 3.298 dependentes. Total de 5.779 pessoas usuárias;
• Em 2016 efetivamente usaram o sistema 2.626 pessoas;
• Em 2016 foram oportunizados 197.024 atendimentos, média de 75 

atendimentos por usuário;
• O atendimento com maior custo foi o das internações hospitalares, que 

demandaram R$ 4.572.161,00, ou seja, 32,96% do custo total; 
• 631 internações que custaram em média R$ 7.245,90.
• As consultas em geral, R$ 1.854.501,80 para 25.432 atendimentos, e levaram 

13,37% de todo custo da Capasemu. 
• O custo médio de uma consulta R$ 72,92, bem abaixo do particular com um 

Clínico Geral pela Unimed está custando R$ 150,00 e uma consulta odontológica 
pela Uniodonto está custando R$ 120,00.



Principais  serviços demandados em 2016
Procedimentos Nº de Proced

PLANO ODONTOLÓGICO 26.540
CONSULTA 25.432
Sessão de psicoterapia individual 9.669
PILATES SESSÃO 8.011
ALTERACOES DEGENERATIVAS OU INFLAMATORIAS 6.924
Acupuntura por sessão 4.853
HEMOGRAMA 4.070
MATERIAIS E MEDICACAO 3.422
FONOAUDIOLOGA 3.193
GLICOSE 3.126
COLESTEROL TOTAL 2.653
TRIGLICERÍDIOS 2.618
CREATININA 2.602
COLESTEROL(HDL) 2.499
COLESTEROL LDL 2.474
EQU - ROTINA DE URINA (CARACTERES FISICOS, ANOR) 2.429



CUSTOS TOTAIS OUTROS DADOS CUSTOS UNITÁRIOS

nome do 
usuário qtd valor total orçamentaria extra orçam

valor 
restituido odonto

cto 
capasemu

custo 
filiado custo médio

REJ 1.366 622.805,19 404.110,96 218.694,23 10.334,81 207,12 295,84 160,1 455,94
GEL 105 364.991,23 236.516,30 128.474,90 7.464,54 207,12 2.252,54 1.223,57 3.476,11
RUT 109 233.522,80 175.201,19 58.321,61 330,93 91,08 1.607,35 535,06 2.142,41
MAR 154 142.144,07 106.607,79 35.536,28 2.221,91 207,12 692,26 230,76 923,02
TER 6 133.486,13 85.446,49 48.039,64 6.760,35 0 14.241,08 8.006,61 22.247,69
MAR 158 122.048,87 74.641,22 47.407,65 10.341,43 207,12 472,41 300,05 772,46

LUI 289 118.592,24 73.881,13 44.711,11 4.950,15 207,12 255,64 154,71 410,35
ER 89 117.839,55 87.817,01 30.022,54 12 12 986,71 337,33 1.324,04
MAR 157 105.962,05 78.848,88 27.113,17 6.945,72 207,12 502,22 172,7 674,92
ECL 97 105.806,66 78.699,33 27.107,33 2.262,28 207,12 811,33 279,46 1.090,79
AND 41 103.799,62 76.596,79 27.202,83 4.080,34 207,12 1.868,21 663,48 2.531,69
JO ﾇ 45 92.405,97 59.379,58 33.026,39 767,54 207,12 1.319,55 733,92 2.053,47

MAR 103 86.559,02 63.910,88 22.648,14 7.131,18 152,76 620,49 219,88 840,37

Custo por paciente em 2016
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Artigo publicado na revista brasileira de contabilidade – RBC, disponível para douwload grátis

Parceria com aluno Edson Gargione e Edson Zambon



Linhas Custo / km (R$) Custo / aluno (R$)
01 - Terceirizada 3,43 455,34
02 - Terceirizada 3,94 438,19
03 - Terceirizada 3,05 1.288,63
04 - Terceirizada 1,98 1.497,38
05 - Terceirizada 2,39 478,00
Média (Terceirizado) 2,84 644,97
06 – Própria 3,38 1.624,22
07 – Própria 4,56 1.640,38
08 – Própria 2,40 1.320,23
09 – Própria 3,28 1.310,14
Média (Próprio) 3,36 1.491,36

Quadro de custo comparativo transporte escolar em Tabai-RS

Parceria com aluno Cler Azevedo



Constatações em Três Coroas!!!

Custo direto de manutenção mensal de 1 veículo: R$ 6.091,00

Vale e apena terceirizar a frota? Ou Qual veículo vale a pena?
Qual vale a pena trocar??

Qual o investimento para comprar um veículo novo? É o gasto antes de manter!!!
Comprar um veículo a mais impacta na folha de pagamentos!!!

Falha nos controles internos! 
Combustivel não identificado ao veículo, manutenção não contabilizada a veiculos... 

Custo de aquisição (investimento – residual) R$ 40.000 /4 anos = R$ 10.000 ano = R$ 833 mês
Custo total mês = R$ 1.720,00



Artigo publicado no Enampad: comparação – custo x qualidade

Parceria com aluno Daniel Barzoto



Gestão de custos público em Maquiné, RS

Como gerenciar um resultado negativo desses???



Analisando em termos unitários!!!

Quantidade de domicilios  1.145 casas   1.000 postes   210.720 coletas ano

E então? É possível melhorar esses resultados?



Comparando com NOVA BOA VISTA



Gestão de custos público em Maquiné, RS

A realidade da maioria dos municípios brasileiros..



4. A informação de custos e seu uso político:
Quanto um agricultor que tem uma família de 4 pessoas, recebeu de investimento?

- 300 horas de trator de esteira R$ 33.900,00 33.900,00
- 2 filhos no ensino fundamental R$   5.916,00 11.832,00
- 4 pessoas que usam saúde pública R$      428,00   1.712,00
- mais os custos de patrolar 5km de sua estrada R$  10.000,00 50.000,00
- mais o seu custo na assistência social-1 curso R$       500,00            500,00   .

Custo total dos serviços prestados a família 97.944,00 

Qual o custo de uma família em Coqueiros do Sul?



Conclusão:

1. Decisão errada ou não técnica de custos, acarreta:

1. Desequilíbrio financeiro: Governo não paga as contas;

2. Atraso no pagamento de salários;

3. Falta de capacidade de investimentos;

4. Governo não conseguirá ofertar novos serviços a população;

5. Tendência de que os serviços ofertados sejam péssimos e cada vez mais 
precários;







• Obrigado

• cezarvolnei@yahoo.com.br

• Fone: 54-9.9986-2679

www.maussconsultoria.com.br
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