
 

 

 

 

 

 

 
 

Sistema de Governança Pública e Gestão de Custos  
 

“O que não se mede, não se gerencia”  W. Edwards Deming 
 

Concordando com a frase proferida por Deming, e entendendo o processo de governança do setor privado, o qual 

tem como medida geral de avaliação o Lucro, constata-se que essa medida permite aos stakeholders, 

especialmente os investidores, avaliar e comparar o desempenho das empresas.  
 

Ou seja, estabelecer uma MEDIDA GERAL DE AVALIAÇÃO é condição básica e essencial para a construção de um 

processo de governança, processo esse que permeia o setor público e o setor privado.  Assim sendo, o desafio 

proposto pela pesquisa na área de gestão do setor público foi entender o que caracteriza esse setor e, 

especialmente, o que o torna diferente do setor privado. 
 

Como resultado do esforço empreendido pela Universidade de Brasília, foi desenvolvido um Sistema de 

Governança pública que estabelece a MEDIDA GERAL DE AVALIAÇÃO especifica para o setor público. Essa medida 

propicia, assim como o lucro no setor privado, fazer a comparação de toda a estrutura de governo, nos níveis 

Federal, Estadual e Municipal. 
 

Essa medida estabelece um ponteiro que permite a todos os atores envolvidos no Controle Social, e especialmente 

os gestores e os órgãos de controle, avaliar o desempenho e a eficiência por meio da medida de CUSTO 

COMPARÁVEL desenvolvida pela pesquisa da UnB. 
 

De forma clara, essa medida permite estabelecer um ponteiro que oscila de acordo com o custo e o desempenho, 

quando da utilização dos recursos públicos pelos gestores, oferendo a possibilidade de gerenciamento da 

estrutura com o envolvimento dos diversos atores no processo de gestão e controle. 
 

MEDIDA GERAL DE AVALIAÇÃO 

Setor Privado Setor Público 

 

 
O Estabelecimento da Medida de Custo Comparável permite controlar os custos do setor público e buscar a 

eficiência, utilizando-se como referência o Benchmarking resultante das melhores práticas utilizadas pelos 

gestores nas várias áreas do governo. 
 

A MEDIDA GERAL DE AVALIAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO, o Custo Comparável, é a RESPOSTA da pesquisa para 

a gestão e o controle dos CUSTOS nesse setor.      
 

Assim, reafirmando seu papel como instituição de pesquisa e também mostrando sua preocupação em oferecer 

a comunidade ferramentas que possam intervir na realidade, a UnB licenciará sem custos por 2 anos a 1.500 

municípios brasileiros, o Sistema de Governança Pública baseado em Custos denominado SICGESP/RECASP.  
 

O sistema também será disponibilizado gratuitamente ao Ministério Público e aos Tribunais de Contas, para que 

os TC´s possam receber os relatórios dos jurisdicionados.   
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Sistema de Gestão de Custos Aplicados ao Setor Público 
 

Este projeto faz parte do conjunto de pesquisas desenvolvida pela Faculdade de Economia, Administração, 

Contabilidade e Gestão de Pública da Universidade de Brasília-UnB com o  objetivo de estabelecer o controle 

social baseado na comunicação direta com a sociedade, focado na aplicação dos recursos públicos, oferecendo 

aos seus representantes, especialmente os Órgãos de Controle e o Ministério Público, a possibilidade de fazer 

cumprir o artigo 50 da LRF e o artigo 5º  da LAI, ou seja, implantar um sistema de gestão de custos comparável 

que gere informação de fácil compreensão pela sociedade. 

 

O Controle Social é exercido plenamente quando o cidadão consegue tomar suas decisões baseadas em 

informações que são de fácil entendimento e compreensão, não precisando de qualquer tipo de tradução ou 

interpretação.  Desta forma, independente da sua formação educacional ou extrato social, será livre para apoiar 

ou questionar, exigir melhoria ou aplaudir os gestores, estando exercendo efetivamente a cidadania por meio do 

controle social. 

 

Para o exercício do controle social pleno é necessário que o cidadão consiga interpretar a informação da aplicação 

dos recursos públicos, sem ter a necessidade de dominar os conceitos complexos relacionados ao orçamento e a 

contabilidade pública. Para que essa interpretação seja direta, sem a necessidade de intermediários, é essencial 

que o cidadão domine o conceito que qualifica a informação e o utilize no dia a dia das suas decisões. 

 

Esse conceito básico é o de CUSTOS COMPARADO. A relação custo-benefício permeia o processo de decisão do 

cidadão, especialmente na aplicação dos seus recursos financeiros. Reconhecendo esse fato, o artigo 50 da 

LRF(LC 101/00) obriga o setor público em todos os níveis a implementação de um sistema de gestão de custos. 

 

Esse desafio é enfrentado hoje por todos os países, não existindo consolidado nas nações desenvolvidas um 

modelo conceitual para oferecer essa resposta. Diante desta provocação, a Universidade de Brasília desenvolveu 

um modelo conceitual que responde a essa questão.  Pesquisou um sistema de governança pública baseado na 

informação de custos que permite a comparação de desempenho de toda a estrutura, dos três poderes, e nos 

municípios, estados e governo federal. 
 

Avançando na pesquisa, a Universidade materializou o modelo conceitual em um sistema de gera informação de 

CUSTO COMPARÁVEL, estabelecendo uma MEDIDA GERAL DE AVALIAÇÃO para o setor público. 
 

A instituição dessa medida permite o estabelecimento de um processo de gestão e governança para o setor 

público que possibilita a melhor aplicação dos recursos públicos. No Brasil e possivelmente na maioria dos países, 

desenvolvidos e em desenvolvimento, não existe um modelo conceitual que tenha, ainda, se consolidado ao 

longo do tempo como referência. 

 

A competição global exige que o desempenho econômico do setor público e privado possam convergir para a 

busca da eficiência e produtividade face esse novo cenário de disputa entre econômica entre países e blocos 

econômicos.  
 

A gestão pública deve buscar um sistema de informação que  garanta a perpetuidade da geração da informação, 

ao mesmo tempo possa induzir a mudança de cultura e atitude dos gestores públicos,  e fazer com que a 

sociedade tenha acesso a informação de custos, e esta permeie todo o tecido social. 
 

 

 
Seja um dos atores da mudança, construa uma nova gestão 

pública 
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Medida de desempenho do Setor Público 
O maior desafio da pesquisa relacionada a custos aplicados ao setor público é estabelecer uma medida de 

avaliação e desempenho que possa ser utilizada pelo CIDADÃO e pelo corpo dos servidores públicos, 

especialmente os GESTORES.   
 

Diante desse desafio, foi estabelecido que os principais usuários dessa informação seriam os órgãos de controle 

representando a sociedade (TC´s e MP´s) e os gestores públicos. Assim, foi definida como a MEDIDA DE 

AVALIAÇÃO DO SETOR PÚBLICO os CUSTOS COMPARADOS. 
 

Essa medida de avaliação permite acompanhar MENSALMENTE o CUSTO e o DESEMPENHO de toda a estrutura 

de operação do setor público. Isso significa, ter informação nos Estados e Municípios dos CUSTOS COMPARÁVEIS 

de todas as Escolas, Hospitais, Unidades de Saúde, impactando na gestão e na melhoria do planejamento das 

políticas públicas. Conhecer e integrar os custos de todos os Jurisdicionados, suas Secretarias, suas Diretorias e a 

estrutura administrativa detalhada, podendo comparar cada uma parte dessa estrutura, intra e entre, favorece 

melhorias das políticas públicas. 

 

Atividades em execução e implementação 
 

Já está em fase de implementação o projeto Disseminação da cultura de custos, gestão e produtividade nos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nos Entes da Federação, cujo objetivo é implantar o sistema 

governança pública baseada em custos desenvolvido pela UnB nos municípios com menos de sete mil habitantes, 

totalizando 1.500.  

 

O resultado específico desse projeto será gerar mensalmente o relatório de custos possibilitando aos gestores 

municipais em cada Estado, cumprir o artigo 50 da LRF, e possibilitando o COMPARTILHAMENTO dessa 

informação em cada Estado, possibilitando evidenciar ao cidadão o conjunto dos melhores gestores. 

 

O sistema irá gerar relatórios de custos mensalmente que serão acumulados no software repositório de dados.  

As informações desse software podem ser compartilhadas pelas diversas entidades que compõe de controle 

externo e controle social. 

 

A proposta é construir uma cultura de gestão pública galgada no controle externo e social pelos órgãos de 

controle e a sociedade, oferecendo aos gestores um sistema que possibilite a melhoria do processo de tomada 

de decisão, aplicando melhor os recursos públicos. 
 

 

Motivação Social  
O exercício do controle social tem como premissa que o usuário da informação tenha a capacidade de entender 

o que lhe é informado sem a necessidade de conceitos adicionais ou tradução por alguém ou algum órgão, desta 

forma a informação de custos promove a transparência e o controle social. 
 

A Medida geral de avaliação baseada na informação de custos comparado oferece a sociedade, a possibilidade 

de reconhecer os melhores gestores tendo como base a aplicação dos recursos públicos.  Além de fazer cumprir 

a LRF(LC 101/00) e a LAI (LEI 12.527/11), respeitando o princípio constitucional da LEGALIDADE. 
 
 

 

 

 

 
 

 O Controle Social é efetivo quando o cidadão não precisar de tradução da informação 
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Motivação Legal  
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) determina no artigo 50 que os municípios, estados 

e o governo federal, além dos poderes, devem implementar SISTEMA de GESTÃO de CUSTOS.  

 

A Lei no. 12.527/2011, conhecida como LAI-Lei de Acesso à Informação, obriga no artigo 5º dizendo que é dever 

do Estado oferecer a informação em linguagem de fácil compreensão para a sociedade (informação de custos). 

 

Público Alvo 
A legislação ao exigir que o setor público tem que implementar sistema de gestão de custos busca oferecer a todo 

o conjunto da sociedade, onde se destacam os Tribunais de Contas, o Ministério Público e os gestores públicos. 

 

Sistema de Goverança Pública 
As informações da contabilidade pública são a base que subsidiam o sistema de governança pública, sendo o 

sistema alimentado por arquivo com os dados que já são oferecidos aos órgãos de controle. O sistema também 

absorve os dados gerenciais que são produzidos pelas entidades, melhorando a qualidade da informação. 

 

O processo de geração de informação de custos está baseado nos sistemas SICGESP- Infrasig de Informação e 

gestão de Custos aplicados ao setor público e no RECASP-Repositório de Relatórios de Custos aplicados ao Setor 

Público, que se complementam como modelo conceitual e operacional.  

 

Os modelos podem ser representados e representados da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 1 -  Geração da Medida de Geral de Avaliação baseado na Informação de Custos comparável 

 

É importante destacar que os relatórios de custos comparáveis recebidos pelo RECASP podem ser 

compartilhados, fazendo com que vários RECASP´s possam ter seus dados disponibilizados e acessados por um 

conjunto atores.  
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Participação da Universidade de Brasília e das Entidades do Setor Público 
A Universidade de Brasília-UnB irá participar do projeto por meio da sua ação de extensão, disponibilizando os 

sistemas SICGESP/RECASP e apoiando as entidades com o suporte dos professores pesquisadores, alunos da pós-

graduação e graduação, além análise permanente do processo de implementação do sistema de governança 

pública e seus impactos no processo de tomada de decisão dos gestores e da reação da Sociedade. 

 

A contrapartida esperada dos órgãos que participam junto com a UNB é fomentar o processo de implantação do 

sistema de governança pública focada em fomentar a melhor utilização dos recursos públicos por meio do uso 

permanente relatórios de custos compráveis e da utilização das informações acumuladas no repositório, 

fomentando o cumprimento da LAI e da LRF. 

 

Processo Governança Pública 

Acreditamos que o resultado do projeto irá levar a valorização do processo de geração de informação pelo gestor 

e pelas instituições que representam a sociedade. As informações de custos comparáveis geradas pelo sistema 

SICGESP/RECASP, baseado no modelo conceitual da UnB irá proporcionar aos gestores, a sociedade receberem 

informações que melhorem o processo de controle, e a da gestão, focando a economicidade e a eficiência, 

iniciando a caminhada de uma gestão pública mais eficiente e com maior qualidade. 

A implantação do sistema coloca a gestão pública brasileira na vanguarda do processo de inovação, sendo pioneira 

na geração da informação de custos comparado de forma sistêmica, coordenada e organizada, propiciando aos 

gestores e a sociedade acompanharem a gestão de forma comparativa, avaliando a produtividade e eficiência da 

estrutura operacional de cada ente público. 

 

Modelo operacional e Relatório de Custso 

Os sistemas desenvolvidos pela UnB geram relatórios de custos comparados e estabelecem a Medida Geral de 

Avaliação para o setor público. A seguir são apresentadas telas do relatório do SICGESP – Infrasig de Informação 

e Gestão de Custos aplicados ao setor público. 

 

  
          Figura 2- Sistema SICGESP                                             Figura 3- Relatório de Custos Comparado  e Produtividade 

 

Maiores informações e Esclarecimentos 

Universidade de Brasília – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão Pública 
Campus Darcy Ribeiro- Prédio da FACE- Asa Norte CEP 79-910-900-Brasília-DF 
Coordenador-Geral do Projeto: Prof. Dr. Marilson Dantas    
Contato: (61) 99179-4990      (61) 3107-1437      marilsondantas@gmail.com   marilsondantas@unb.br  
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