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ANTECEDENTES



� Constituição Federal - Caput do artigo 37, introduzido pela Emenda Constitucional
nº 19/98 => regra de eficiência das instituições governamentais, que constitui um
dos novos princípios constitucionais da Administração Pública.

� Lei de Responsabilidade Fiscal - 2000 => as organizações públicas devem sempre
pautar-se por critérios de Economicidade, Eficiência, Eficácia e para isto devem
definir métodos de custeamento.

“Art. 50, parágrafo 3º- A Administração Pública manterá sistema de custos que
permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial.”

CONTEXTO LEGAL

� LDO/2000 

“Art. 69: O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação 
de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.”

“Art. 88: O impacto e o custo fiscal das operações do Banco Central do Brasil 
serão demonstrados em notas explicativas dos respectivos balanços e 
balancetes.”



Participantes:

� Grupo de Trabalho Interno (criado em maio de 2000).

� Consultoria externa e assessoria de professor da UERJ, com

reconhecido conhecimento nas áreas de custos e gestão pública.

Elaboração do Termo de Referência

� Consultoria contratada: KPMG

Desenvolvimento e implantação



� Coordenação e supervisão: Departamento de Planejamento e Orçamento-

DEPLA;

� Constituição de GT (multidisciplinar; dedicação exclusiva, sob coordenação

de servidor graduado na estrutura organizacional) ;

� Início do projeto: abril de 2002;

� Conclusão prevista: dezembro de 2002;

� Conclusão efetiva: maio de 2003.

Desenvolvimento e Implantação
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CARACTERÍSTICAS



• Quantificar o valor dos bens e serviços desenvolvidos

• Mensurar o grau de eficiência no desempenho de atividades/funções

• Subsidiar os processos de planejamento

• Auxiliar a elaboração do orçamento, assim como o controle da sua execução

• Possibilitar a comparação entre as atividades desenvolvidas

• Permitir simulações de custo dos processos decorrentes de possíveis

alterações

• Atender às exigências legais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal

OBJETIVOS DO SISTEMA DE CUSTOS



• Possibilidade de alocação das despesas administrati vas aos produtos 
e serviços

• Possibilidade de mensuração dos custos que não agregam valo r,
possibilitando melhor análise dos processos de trabalho, e liminando
desperdícios e otimizando o uso dos recursos orçamentários

• Identificação dos custos de complexidade, que são desprezad os pelos
métodos que se baseiam somente em volumes de produção

• Análise da terceirização de um produto ou serviço, por meio da
comparação do custo do desenvolvimento interno do processo com o
custo oferecido pelo mercado

• Uso mundial da metodologia por empresas prestadoras de serv iço,
indústrias e instituições públicas

METODOLOGIA ESCOLHIDA: ABC



METODOLOGIA ESCOLHIDA: ABC

Recursos

Direcionadores 
de custos

Atividades

Direcionadores 
de custos

Objetos 
de custos

Recursos: são todos os gastos necessários para gestão e operação do

negócio, tais como, mão de obra, tecnologia, materiais, serviços de

terceiros, etc...

Atividade: é a combinação de diversos recursos para gerar um

determinado serviço. As atividades descrevem o que uma empresa

faz, a maneira como o tempo é gasto e os resultados do processo.

Direcionadores de custo de 1o. estágio: são medidores do consumo

dos recursos pelas atividades.

Objeto de custo: é tudo o que a empresa deseja conhecer o seu

valor, como por exemplo: serviços, agrupamento de serviços,

clientes, regiões de atuação, projetos, etc...

Direcionadores de custo de 2o. Estágio: são medidores do consumo

das atividades pelos objetos de custo.



MODELO DO BANCO CENTRAL

Recursos

Atividades

Objetos
de Custos

Mais de 3000 mapeadas (890 únicas)

Hoje – 3750 mapeadas e 1290 únicas

Cerca de 200 identificados

221 divididos em  4 níveis



MODELO DO BANCO CENTRAL

=
� Não há apuração da ociosidade no modelo ���� poderia gerar

resistência à implantação do sistema, sendo caracterizado
como instrumento de controle, podendo ser identificado
como ferramenta para avaliação de desempenho e cortes de
pessoal.

� Sistema foi idealizado para ser ferramenta gerencial que
permita melhor utilização dos recursos disponíveis.

Recursos
Objetos de
Custos de 

Nível 1



Hierarquia dos Objetos de Custos

Objetos de custo
Nível 1

7

Objetos de custo
Nível 2

13

Objetos de custo
Nível 3

40

Objetos de custo
Nível 4

161

Atividades

3.750

1.290

únicas

• Formulação e gestão das políticas Monetária e 
Cambial

• Regulamentação e supervisão do SFN

• Administração do SPB e Meio Circulante

• Atendimento ao TN e administração de fundos e 

programas

• Aposentados

• Afastados

• Institucional

MacroprocessosMacroatividadesProcesso BACENProcesso Unidade



Exemplo

Nível 3 Nível 2 Nível 1

Operação com Títulos

Administração da Política 
Monetária

Formulação e gestão das políticas 
monetária e cambial

Controle da Política Monetária

Divulgação da Política Monetária

Regulamentação da Política 
Cambial

Administração da Política CambialControle da Política Cambial

Divulgação da Política Cambial

Aplicação das Reservas 
Internacionais Administração das Reservas 

InternacionaisDivulgação das Reservas 
Internacionais

Administração do Passivo Externo 
do Governo Central

Relações Internacionais



INSTITUCIONAL

� Típicos - recursos comuns à organização (recursos corporativos).

Exemplos: Depreciação e gastos com  uso de imóveis-área comum;
Gastos com imóveis funcionais não ocupados;

Contribuição Patronal ao PASBC

Serviços médicos ambulatoriais.

� Temporários - valores de atividades e objetos de custos de nível intermediário

que apresentam dificuldades de identificação de direcionamento para os

macroprocessos do BC.

Exemplos: Administrativo, Infra-Estrutura, Documentação, Planejamento e Controle.

O objeto de custos Institucional tenderá a diminuir na medida em que os

controles necessários sejam criados e que o direcionamento ocorra de forma

mais adequada.



Direcionamento dos recursos

� Aproximadamente 45% dos custos são direcionados pelo
apontamento do percentual do esforço despendido pelos
servidores nas atividades desempenhadas:

40% são salários e encargos 
5 % são outros recursos indiretamente alocados

� Alguns custos são alocados diretamente, pois estão ligados a
atividades ou a objetos de custos específicos.

Ex: Aposentados, Afastados, Precatórios, etc.

� Pessoal é o recurso mais relevante ���� mais de 80% (ativos e 
aposentados) das despesas orçamentárias do Banco. 



Direcionamento dos recursos

Material de Consumo
Depreciação de Imóveis, Energia, Água e Esgoto

Estagiários
Depreciação de Móveis e Equipamentos

Salário, 
Benefícios e

Encargos 

Departamentos

Recursos Humanos

Apontamento do Esforço (%)

ATIVIDADE



APONTAMENTOS

Apontamento é o direcionamento de um elemento de custeio (recurso,
atividade ou objeto de custo) de forma a indicar como se dá sua utilização
por outros itens do modelo.

Tipos de apontamento:

� Recursos                 Atividades

•Custo dos Recursos Humanos  + Outros Recursos        
•Custos de alguns contratos

�Atividades                 Objetos de Custos

•Atividades não diretamente apropriadas

�Objetos de Custos      Objetos de Custos
�Objetos de custos de nível intermediário que precisam de direcionamento para outros 
objetos de custos de nível mais agregado.



Visão geral do sistema

Sistema de Custos e Informações Gerenciais - SCIG

SAS/ABM

MIG

Módulo de Apontamentos

Informatica PowerCenter

SISBACEN

SIARH e AFT

CONTABIL

REFORMAT

MOVTEN

ORCAM

VIAGENS

GEFIC

ORCAR

Sigas



MÓDULO DE APONTAMENTOS



MÓDULO DE APONTAMENTOS



MÓDULO DE APONTAMENTOS



SAS/ABM















MIG - Módulo de 
Informações 
Gerenciais



�Características:

• Tecnologia de banco de dados de Data Warehouse

• Ambiente Web

�Potencialidades:

• Exportar telas para o EXCEL

• Elaborar gráficos

• Formular condições (ex.: valores < ou > que uma condição)

• Ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente

• Alterar o formato dos relatórios (exclusão e inclusão de colunas,

mudanças na visualização)

• Elaborar relatórios personalizados



�Apresenta as informações de custos de forma gerencial para subsidiar o processo de
tomada de decisão no Banco.

�Relatórios disponíveis:

� Informações gerenciais

1)Custo dos Recursos

2)Custo das Atividades e FTE

3)Custo dos Objetos de Custos

4)Custo Médio das Atividades de Apoio

� Indicadores Gerais

1)Ativos, Aposentados e Afastados

2)Bilhetes Aéreos Emitidos

3)Custeio Operacional

3)Evolução da Realização do Orçamento Operacional

4)Evolução do Orçamento Operacional

5)Evolução do Orçamento Organizacional

7)Viagens





Alguns benefícios

Hoje conhecemos:

� O valor dos recursos utilizados pelo Banco, segmentados por diretorias,
unidades e subunidades

� Por quais atividades os recursos são consumidos, segmentadas por diretorias,
unidades e subunidades

� Os custos para execução: das políticas monetária e cambial; da supervisão e
regulamentação do SFN; da administração do meio circulante e do SPB e outros

� Como é alocada a força de trabalho da instituição



Alguns benefícios

Hoje conseguimos:

� Comparar o custo das atividades de apoio com o custo das atividades finalísticas
por diretorias, unidades e subunidades

� Identificar o quanto é gasto com processos que não são atribuição específica do
BC: atendimento ao TN e administração de programas e fundos

� Conhecer todos os custos envolvidos nos projetos do Banco (mão de obra,
consultoria, equipamentos, verbas etc)

� Apurar o custo da gestão dos fundos e programas administrados pelo Banco,
possibilitando o estabelecimento das taxas de administração a serem cobradas

� Distribuir, quase integralmente, os custos das áreas jurídica e de informática para
as áreas demandantes dessas atividades



Próximos passos

Planejamos:

� Incluir a Cadeia de Valor nos Objetos de Custo, de modo a refletir os gastos por
processo em três níveis (Subprocesso, Processo e Macroprocesso)

� Comparar gastos e quantidade de pessoas que estão alocados em cada um
desses processos (histórico e comparabilidade cruzada)

� Tomar decisões de mudança na Estrutura Organizacional, também
fundamentadas nas informações oriundas do SCIG

� Tomar decisões na implantação de Projetos de Inovação, também
fundamentadas nas informações oriundas do SCIG

� Alocar o Orçamento em função dos custos apurados pelo SCIG e relacionado à
Cadeia de Valor


