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Prática da implantação dos sistemas de custos em in stituições federais

A contabilidade de custos é um ramo da Ciência Contábil que 
se propõe mensurar e controlar os custos de um processo produtivo e 
serviços, tanto privados como públicos. Desse modo, um sistema que 
controle os custos e que permita aos órgãos públicos saberem quanto 
estão custando os bens ou serviços fornecidos à sociedade pode produzir 
informações relevantes tanto à população quanto aos gestores. Caso este 
sistema não exista, a gestão poderá ficar fragilizada e, caso haja uma 
crise econômica, o governo pode não conseguir suportar ocorrências de 
baixa arrecadação governamental.

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar o estágio 
de implantação de sistemas de custos no setor público, mediante a 
avaliação de casos práticos de implementação do recente Sistema de 
Informações de Custos do Governo Federal (SIC), através de informações 
divulgadas por entidades federais.

Estas entidades, orientadas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional e demais órgãos ligados ao Ministério da Fazenda, criaram 
projetos de mensuração dos sistemas de custos, visando não só ao 
atendimento das novas normas de contabilidade, mas também a 
aplicabilidade prática dessas informações suscitadas para melhoria da 
gestão de recursos nos diversos âmbitos da administração pública.

Os dados dos casos para a análise baseiam-se em informações relativas às 
especificidades e estágios de implantação do sistema de custos evidenciados por 
organismos federais e publicadas no: II Seminário do Sistema de Custos do Governo 
Federal: Análise e Avaliação das Informações de Custos e na Oficina II – Informação 
de custo para a gestão de programas nos órgãos setoriais. Assim, este estudo explora 
o estágio de implantação do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal –
SIC, com base em dados de cinco órgãos da administração pública federal. Para isso, 
faz-se a tabulação dos dados e utiliza-se o método comparativo para analisar as 
similaridades e divergências do processo de implantação e do estágio em que se 
encontram tais órgãos nesse processo.

Comitê de custos

Supremo Tribunal Militar
Ministério da 

Saúde
Marinha do Brasil Ministério da Educação Ministério d a Aeronáutica

Finalidade para 
gestão

Aprimoramento da 
eficiência e qualidade

Otimização de 
desempenho 

Administração com enfoque 
gerencial

Integração entre planejamento, 
orçamento e custos

Gestão de Recursos

Análise das despesas 
Adequar a estrutura interna, 

auxiliando a decisão de 
reduzi-la ou aumentá-la

As políticas nacionais de 
educação serão integradas aos 
Planos Plurianuais por meio de 

Subações Orçamentárias 
cadastradas no SIMEC

Transparência junto à
sociedade

Otimizar a aplicação dos 
recursos da Marinha

Possibilitar acesso das informações as 
Unidades Gerenciais (UG)

Medidas 
Iniciais Criação de um Comitê da alta administração e corpo técnico

Criação de Comitê para a Validação 
dos dados do SIC (Comparação com o 

SIAFI GERENCIAL)

Dificuldades

Necessidade de melhor 
identificação dos produtos 
devido à especificidade do 

setor

Pouco 
detalhamento das 

informações 
geradas

É necessária a mudança de 
mentalidade dos servidores, 
visto que esta é focada para 
o mercado externo e para o 

cumprimento de normas

Dilema entre visibilidade ou 
agilidade de execução

Diferenças em alguns saldos 
dependendo da parâmetro de 

pesquisa (SIAFI GERENCIAL X SIC)

Nível de detalhamento das 
informações deverá ser melhorado

Informações que alimentam 
o sistema de custo (input) 

não são muito precisas

Dilema entre Planejamento ou 
plano orçamentário

Demora no processamento e 
divulgação dos dados pelo SIC

Situação Ainda em execução
66% do custo de 

todos os 
programas

Não informado Não informado Implantado

Fornecimento 
de  
Informações de 
custos pelo 
sistema (SIC)

Informações parciais
Informações 

parciais
Informações parciais Informações parciais

Diferenças de saldos entre o SIAFI 
GERENCIAL e o SIC

Metodologia 

Passos para implantação


