FUNDAÇÕES ESTATAIS – GESTÃO DE CUSTOS

1- A GESTÃO DE CUSTOS
Novas tecnologias, mudança nos padrões de vida,
aumento na expectativa de vida, mudança das doenças,
melhores tratamentos, são diversos os motivos que fazem o
setor saúde viver uma constante metamorfose na sua forma de
se relacionar com fornecedores, prestadores e com os usuários.
Contudo, tais mudanças trazem impacto na forma da
prestação de serviço, e por consequência, uma elevação dos
gastos. Diversos autores, apontam que os custos do setor saúde
sofrem com variações e com a inflação de maneira diferente e
maior do que em outros setores da economia e com a própria
média econômica dos índices oficiais. Esta elevação dos custos,
traz a necessidade de observar e racionalizar as decisões, a
alocação de recursos e os trade-offs existentes, com foco em
salvar vidas e melhorar a prestação dos serviços para a
população.
Esta elevação dos custos, não é algo exclusivo do setor
público ou privado, ela atinge todos os prestadores de serviços e
exige a ampliação dos níveis de eficiência e de acerto nos gastos
das organizações do setor.
Tais necessidades, ficam ainda mais evidentes dentro de
um cenário de crise, como a da Pandemia da COVID-19, que tem
provocado uma ampliação no número de desempregados no
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país, uma elevação nos padrões de adoecimento e uma redução
sistemática do orçamento público.
Este cenário, leva a necessidade das instituições de saúde
mudarem seus padrões de compras, gastos e alocação de
recursos. Evidenciando o movimento mundial de padrões mais
robustos

para

o

compliance

e

o

accountabillity

das

organizações. Isto evidência a necessidade de aprimoramento
dos padrões de gestão de custos nestas organizações.
A gestão de custos é proveniente da contabilidade de
custos,

método

que

nasce

no

período

mercantilista,

principalmente no século XVIII, na Revolução Industrial, atrelada
a maneiras e padrões que pudessem servir para acompanhar a
elevação dos níveis de produção e a utilização de máquinas, para
prioritariamente, observar estoques e o resultado das atividades
das organizações, sem se importar com a gestão.
Posteriormente, segundo Johnson e Kaplan (1993), a
contabilidade de custos evolui para o gerenciamento, e entre
1880 e 1910, principalmente nos Estados Unidos da América, a
Gestão de Custos suplanta a ideia inicial da contabilidade de
custos e passa a empregar novos instrumentos para não apenas
mensurar os custos, mas analisar a produtividade, lucros,
produtos e técnicas/padrões.
Esta maneira de realizar o monitoramento dos custos,
surge da necessidade de que as Empresas pudessem ter um
“propósito de negócio” e uma missão que trouxesse retorno ao
investimento que fosse realizado. Barney, afirma que a
estratégia da organização é a forma (ou teoria) de como ela
pode alcançar os principais níveis de desempenho no mercado
onde atua.
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Tal afirmação deve assustar em uma primeira leitura, ao
tentar buscar uma comparação entre o setor empresarial e
público, setores tão diferentes e que possuem limitações
diferentes.
Contudo, apesar das diferenças evidentes entre os setores
públicos e privados e as restrições e limitações que estão
relacionadas a cada um, existe semelhanças que aproximam e
que

geram

uma

interoperabilidade

entre

as

teorias

administrativas e gerenciais de ambos os setores.
Enquanto as organizações privadas, utilizam da estratégia
para adquirir vantagem competitiva no mercado. O Setor
Público precisa utilizar de seus recursos limitados para gerar
melhorias na vida da população e para isso sua estratégia não
busca vantagem competitiva, mas gerar valor ao cidadão.
Para isso, é crucial que possamos observar a estrutura das
organizações, que conforme aponta Brickley et al, é exercida
pelos: Sistemas de incentivo; Mensuração de desempenho e
alocação dos direitos de decisão, conforme disposto na figura 01.
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Figura 01 – Os determinantes da estratégia, da arquitetura
organizacional e do valor das organizações.

Fonte: Brickley, James & Smith, Clifford & Zimmerman, Jerold. (1997)

Desta forma, aprimorar a estrutura organizacional é parte
integrante da gestão de custos, que hoje atua necessariamente
para aprimorar o processo de tomada de decisões; controlar as
operações e garantir a eficiência.
No Setor Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde
iniciou um processo de promoção da adoção de sistemas de
gestão de custos nas organizações do SUS e afirmou:
“O exercício da gestão de custos no
Sistema Único de Saúde (SUS) tornou-se
imperativo em virtude da necessidade de
garantir maior eficiência na aplicação dos
recursos e sustentabilidade do sistema.
Recentemente, o Ministério da Saúde, o
Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias
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Municipais de Saúde (Conasems) definiram
que o desenvolvimento de metodologias,
instrumentos e sistemas de informação para a
apuração de custos, que possibilitem estimar
os recursos financeiros para o custeio global do
SUS, é essencial ao aprimoramento da gestão
interfederativa.
Este reconhecimento revela o quanto a
gestão de custos está sendo considerada
estratégica para os gestores do SUS, assim
como a essencialidade da elaboração de
ferramentas, da formação de pessoas e do
desenvolvimento de cultura organizacional
que favoreça a sua implantação.
Nesse contexto, insere-se o Programa
Nacional de Gestão de Custos (PNGC), um
conjunto de ações que visam promover a
gestão de custos, no âmbito do SUS, por meio
da produção, difusão e aperfeiçoamento de
informações relevantes e pertinentes a custos,
utilizadas como subsídio para a otimização do
desempenho de serviços, unidades, regiões e
redes de atenção em saúde do SUS.
A implementação do PNGC torna-se de
grande

relevância,

pois

possibilitará

aos

gestores públicos da Saúde estimar os custos
de um novo serviço e/ou procedimento a ser
disponibilizado à população; apurar e estimar
os custos dos procedimentos já incorporados;
analisar regionalmente o desempenho dos
estabelecimentos,

serviços

e

redes

assistenciais; elaborar o planejamento dos
recursos disponíveis para a atenção à saúde;
fortalecer o controle social por meio da
transparência na utilização dos recursos e,
acima de tudo, tomar decisões tendo como
subsídio a informação de custo e melhorar a
gestão dos recursos disponíveis.
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A gestão de custos no SUS visa
estabelecer

os

processos

e

o

consumo

adequado de recursos que privilegiem a
qualidade, construindo padrões de referência
que possibilitem remuneração mais apropriada
das ações e serviços públicos de saúde, bem
como informação para subsidiar as discussões
sobre o financiamento do sistema.
Associar iniciativas de apuração e
gestão de custos às políticas atuais significa
caminhar em direção à qualificação da gestão,
o que leva ao melhor uso dos recursos públicos
e, assim, maior valor de uso dos mesmos. (Brasil,
2013)”

O Programa Nacional de Gestão de Custos do Ministério
da Saúde foi criado através da busca por estabelecer
conhecimento dos custos envolvidos na prestação de serviços
do SUS e na geração dos resultados, com foco em aprimorar a
gestão dos custos e gerar melhores decisões na gestão do
Sistema.
Destaca-se que apesar do PNGC surgir a partir de 2006, o
Sistema

Único

de

Saúde

utiliza

desde

sua

criação

a

contabilidade de custos, principalmente para fins fiscais e de
prestação de contas para as instituições de controle, um uso
extremamente limitado.
O PNGC busca atingir os seguintes objetivos:
Calcular os custos dos serviços prestados, relacionados à
atividade produtiva.
•

Fornecer, a todos os setores da instituição,

informação referente a seus recursos, independente da
natureza

produtiva,

despertando

assim

a
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corresponsabilidade, para que todos exerçam uma
efetiva gestão dos custos.
•

Subsidiar a tomada de decisão, a definição

orçamentária,

a

política

de

investimentos

e

o

planejamento das atividades operacionais.
•

Possibilitar a troca de informações e a

comparação de resultados entre instituições.
•

Facilitar

a

identificação

de

atividades

ineficientes na aplicação de recursos e/ou na prática
organizacional.
•

Realizar prestação de contas, visando maior

transparência ao controle social.
2- CONCEITOS CHAVES
Para a realização do Estudo, objeto deste documento, foi
necessário a padronização de alguns conceitos e a sua definição,
portanto apresentamos a seguir alguns conceitos que são
chaves na produção deste estudo e que foram utilizados
conforme definição do Ministério da Saúde.
Custo: é tudo aquilo que é gasto, de forma direta ou
indireta, na prestação de um serviço, elaboração de um produto
ou realização de uma atividade.
Gasto: é a representação genérica de investimentos,
despesas, perdas e custos.
Investimentos: é o que foi absorvido pela organização
para sua utilização na produção ou prestação de um serviço ou

7

na adequação da infraestrutura de modo a otimizar o resultado
(aumentar eficiência).
Desembolso: é o pagamento.
Perda: elemento ou recurso financeiro que é despendido
no consumo de um bem ou serviço de maneira fora dos padrões,
não sendo necessariamente um prejuízo, mas representa
recursos utilizados de maneira desnecessária.
Depreciação: redução do valor de um bem de acordo com
o seu uso, desgaste natural, tempo desde a aquisição e
produção ou obsolescência.
Centro de custos – setor de uma instituição que possui
gastos
mensuráveis. Não existe a necessidade do centro de custos
acompanhar a estrutura formal da instituição (organograma).
Muitas
vezes é oportuno agrupar ou separar determinados setores para
apuração dos custos.
Custo direto – custo apropriado diretamente ao produto
ou

serviço

prestado,

não

sendo

necessária

nenhuma

metodologia de rateio. É apropriado aos produtos ou serviços
por meio de alguma medida de consumo (exemplos: mão-deobra direta, material, medicamentos, etc.).
Custo fixo – custo independe do volume de produção, que
não é passível de alteração em curto prazo (exemplos:
depreciação, aluguel e pessoal).
Custo indireto – parcela do custo total que não pode ser
identificada diretamente em um produto ou serviço específico,
porque depende dos critérios de rateio e está relacionada com
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um ou mais produtos ou serviços (exemplos: aluguel, energia,
água, telefone e combustível).
Custo marginal – aumento que experimenta o custo total,
decorrente do acréscimo de uma nova unidade, no volume de
produção.
Custo variável – custo que é passível de alteração em
curto prazo. Esse custo modifica-se proporcionalmente ao
volume produzido e que, somado ao custo fixo, constitui-se no
custo total de um determinado serviço/produto.
Preço – valor monetário por meio do qual um bem ou um
serviço é comprado e/ou vendido.
Rateio – distribuição proporcional de custos indiretos da
produção de bens e serviços.
Receita – entrada de valores para o ativo, sob a forma de
dinheiro ou direitos a receber.
Sistema de custos – aplicativo que reúne e transforma
dados, em informação gerencial.
Gestão de custos – ação de gerir meios e recursos
técnicos, metodológicos e funcionais, para gerar informação
sobre custos e subsidiar a avaliação de desempenho.
Grupos de centros de custos – agrupamento dos centros
de custos que desenvolvem funções semelhantes.
Tipos de centros de custos – classificação dada, conforme
características, ao grupo de centros de custos que executam
atividades similares (finais, intermediárias e administrativas).
3- METODOLOGIA
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Para a construção do estudo, definimos os seguintes
objetivos:
Objetivo geral:
- Projetar o custo de implementação da estrutura de uma
fundação estatal em saúde.
Objetivos específicos:
- Identificar espaços de melhoria das fundações estatais;
- Projetar um organograma padrão e os centros de custos
das fundações.
Desta forma, observamos o preconizado por Nunes et
al(2016), que apresentam a seguinte metodologia para a
mensuração e valoração dos custos em saúde.
I-

Definição da perspectiva do estudo;

II-

Delimitação do horizonte temporal;

III-

Identificação dos custos;

IV-

Mensuração dos custos;

V-

Determinação do método para valorar os custos;

VI-

Ajustes temporais

Na definição da perspectiva de estudo, ao respondermos
a questão central: “Quem pagará pelo uso da tecnologia (ou
estratégia)

em

investigação?”,

podemos

definir

que

a

implementação de uma Fundação Estatal é realizada pelo
Poder Público, desta forma, o foco do estudo é fornecer aos
entes estatais instrumentos que possam ser utilizados para a
implementação das fundações.
Na delimitação do horizonte temporal, ao respondermos
“Por quanto tempo os custos serão estimados?” focamos no
momento de implementação das Fundações. É importante
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observar que os custos se transformam à medida que
caminham pela organização e como a organização muda ela
também muda os custos.
Ao objetivarmos a identificação dos custos, a pergunta
central apresentada por Nunes et al(2016) é “Quais itens de
custos serão incluídos na análise?”, afirmamos que neste estudo,
objetivamos analisar os custos diretos e indiretos relacionados
ao processo de implementação de uma fundação estatal e de
sua estrutura central.
Desta forma, ingressamos nos endereços eletrônicos de
todas as fundações filiadas a ANFES, conforme disponível em
seu site no endereço: https://anfes.org.br/, conforme relação a
seguir:
o Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNova
Capixaba
•

- Site: https://inovacapixaba.es.gov.br/
o Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado
do

Paraná

–

FUNEAS

-

Site:

http://www.funeas.pr.gov.br/
o Fundação Paraibana de Gestão em Saúde – PB
Saúde
o Fundação
Hospitalares

Estatal
–

Piauiense

de

FEPISERH

Serviços
-

Site:

http://www.fepiserh.pi.gov.br/
o Fundação

Estatal

Regional

de

Saúde

e

Desenvolvimento Social da Bacia do Juquery - Site:
http://www.fundacaojuquery.org.br
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o Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde Site: http://www.fesaude.niteroi.rj.gov.br/
o Fundação Municipal de Saúde de Canoas – FMSC Site: http://www.fmsc.rs.gov.br/
o Fundação Estadual de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro

–

FSERJ

-

Site:

http://www.fundacaosaude.rj.gov.br/
o Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – FHGV, de
Sapucaia

do

Sul

-Site:

http://www.fhgv.com.br/home/
o Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista
– FSVC- Site: https://www.pmvc.ba.gov.br/fundacaode-saude-de-vitoria-da-conquista-e-instalada/
o Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do
Taboado – FESAT
o Fundação Estatal Saúde da Família – FESFSUS- Site:
http://www.fesfsus.ba.gov.br/
o Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo –
FSNH- Site: http://www.fsnh.net.br
o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da
Família

–

IMESF-

Site:

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/imesf/
o Fundação Estatal de Atenção Especializada em
Saúde

de

Curitiba

(FEAES)-

Site:

http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br/
o Fundação Estatal de Saúde do Pantanal – FESP
o Fundação

Baiana

Desenvolvimento

de

Pesquisa

Científica,

Tecnológico, Fornecimento

e

Distribuição de Medicamentos – BAHIAFARMA 12

Site:

http://bahiafarma.ba.gov.br/institucional/a-

bahiafarma/
Após esta identificação, ao ingressarmos no site de todas
as fundações, identificamos seu organograma, seus serviços
assistenciais e seus dados disponíveis sobre gastos, contratos e
custos, a maioria disponíveis em balancetes, conforme anexo a
este documento.
A partir desta identificação, agrupamos os principais
custos e definimos uma metodologia de rateio para cada custo
variável e não principal.

4- RESULTADOS
Ao analisarmos os custos das fundações estatais em
Saúde

observados

nos

relatórios

contábeis

disponíveis,

pudemos observar a seguinte distribuição:
1,39%
5,85%

7,48%

0,11%

0,77%
0,60%

6,06%
Administrativo
Consultoria
Imposto e Tributos
Informática
Judicial
Pessoal
FGTS
77,73%

Previdência
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Desta forma, é importante observar que a cada 100 reais
gastos por uma Fundação Estatal, cerca de R$ 77,00, são
relacionados a gastos com salários e custos de recursos
humanos, excluindo previdência e fundo de garantia. Ao
somarmos estes itens, conseguimos observar que quase 90%
dos gastos da Fundação são com pessoal, e principal objeto da
Fundação Estatal, prestação de serviços de saúde que se faz
majoritariamente com pessoal.
Contudo, o grande gasto em pessoal, mostra a baixa
capacidade das fundações atualmente incorporarem novas
tecnologias, ampliarem instalações e realizarem investimentos
que possam contribuir com o aumento da qualidade dos
serviços prestados e incorporação de tecnologias.
Tais

dados,

apresentam

grande

diferença

quando

comparamos com outros dados do mundo, como por exemplo
os disponíveis no estudo Hospital Cost Structure and the
Implications on Cost Management During COVID-191, que
apesar de corroborar que gastos trabalhistas são os majoritários
em instituições de saúde, observamos que o espaço de gastos
com capital visualizados nestas organizações, cerca de 4%, é
inexistente nas fundações e o tamanho dos gastos (41%) é muito
menor do que o observado.
Após classificar os gastos, observamos uma total ausência
de transparência nos gastos das fundações estatais, com
padrões baixos de disponibilização de dados públicos e abertos,

1

“https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7326305/”
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sem

uma

política

estruturada

de

transparência

e

de

disponibilização de informações das composições dos gastos, o
estudo teve limitações.
Para enfrentar estas limitações, realizamos a classificação
de centros de custos relacionados a implantação de uma
fundação, com suas respectivas entidades de execução de
serviços:
I-

Unidade de Administração Geral;
a. Direção Geral;
b. Assessoria Jurídica;
c. Controladoria;
d. Auditoria;
e. Ouvidoria;
f. Comunicação;
g. Assessoria administrativa

II-

Unidade Administrativa e financeira;
a. Direção;
b. Assessoria contábil;
c. Financeira;
d. Orçamento;
e. Recursos Humanos;
f. Compras e licitações;
g. Contratos;
h. Faturamento;

III-

i.

Planejamento;

j.

Tecnologia da informação

Unidade Técnica e Especializada.
a. Direção;
b. Educação Permanente;
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c. Monitoramento e avaliação;
d. Planejamento;
e. Engenharia e equipamentos;
f. Área especializada.
Utilizando a teoria disponível, podemos classificar todos os
centros de custos de implementação de uma Fundação Estatal
como administrativos e não finalísticos. Por isso, o agrupamos
da forma apresentada anteriormente
Na Unidade de Atividade Técnica e especializada, é
importante destacar que a atividade fim com a qual as
fundações se relacionam são diversas, podem variar entre
atenção primária à saúde, atenção hospitalar, atenção à
emergências e urgências ou produção de medicamentos.
Por isso, a maioria das fundações possuem uma unidade
especializada para a sua atuação e nessa unidade poderá existir
centros de custos intermediários e finais.
Além dos centros de custos informados anteriormente,
para fins de exemplificação e estruturação, elaboramos um
Organograma padrão para as fundações, sabe-se que os centros
de

custos

não

acompanham

obrigatoriamente

os

organogramas, contudo a existência de um organograma ajuda
na consolidação dos Centros de Custos.
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Direção Geral

Unidade de
controle e
transparência

Assessoria
Jurídica e
compliance

Chefia de
Gabinete

Ouvidoria

Comunicação

Secretariado
Executivo dos
òrgãos colegiados

Direção Administrativa e
Financeira

Direção
Especializada

Unidade de
Recursos
Humanos

Unidade de
Monitoramento e
Avaliação

Unidade de
Contratos e
Licitações

Unidade de
Educação
Permanente

Unidade de
Tecnologia da
Informação

Unidade de
contratualização
e apoio
institucional

Unidade de
Compras

Unidade de
Planejamento

Unidade de
Gerenciamento
de Insumos e
Materiais

Unidade
Financeira e
Contábil
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A partir disso, realizamos a separação entre custos fixos e
variáveis da implementação de uma fundação estatal, lançamos
os custos fixos como despesas e para a alocação dos custos
variáveis aos produtos ou serviços proporcionalmente à sua
produção, utilizamos como rateio o número de funcionários.
Ademais, estabelecemos alguns parâmetros para a
realização dos estudos:
Para o cálculo do espaço mínimo por colaborador,
utilizamos a regra 24 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e o Manual de Padrão de Ocupação e
Dimensionamento de Imóveis Institucionais da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional, que determinam em
média, um espaço de 6 m² por colaborador.
Conforme benchmarking realizado, pudemos definir um
gasto de cerca de Benchmarking para cálculo de kWh por m²,
chegamos ao cálculo de 9 kWh mensais por m².
Para determinar o consumo de água, definimos o valor de
estimativa de consumo de água: 0,05m³ por dia por pessoa. Os
valores para estes custos, foram: metro cúbico de água: R$ 8,79
e do kWh R$ 0,680480 e de aluguel de escritório em sala
comercial: 37,07 por m².
O salário dos dirigentes, ocupantes de cargos de Diretoria,
foi de R$ 12.000,00, os salários de Coordenadores (cargos
intermediários de gestão) foram de R$ 8.000,00, o salário dos
trabalhadores administrativos de nível superior foram de R$
7.000,00 e os salários dos trabalhadores administrativos de nível
médio foram de R$ 3.500,00.
Definimos os seguintes quantitativos de profissionais:
•

36 pessoas na equipe central:

19

o

12 pessoas de nível médio;

o

19 pessoas de nível superior

o

3 Diretores

o

6 Coordenadores

O salário dos dirigentes, ocupantes de cargos de Diretoria,
foi de R$ 12.000,00, os salários de Coordenadores (cargos
intermediários de gestão) foram de R$ 8.000,00, o salário dos
trabalhadores administrativos de nível superior foram de R$
7.000,00 e os salários dos trabalhadores administrativos de nível
médio foram de R$ 3.500,00.
A partir destes valores, obtivemos os seguintes custos:

Tipo de Custo

Centro de
custo
Direto
Unidade
Gestora
Indireto
Unidade
Gestora
Total
Unidade
Gestora
Impostos e
Unidade
Tributos
Gestora
Judicial
Unidade
Gestora
Total por mês
Anual

Custos finais
Valor unitário

Valor total

R$ 198.141,17

R$ 497.630,18

R$ 92,38

R$ 4.315,11

R$ 198.233,55

R$ 501.945,29

R$ 13.876,35

R$ 35.136,17

R$ 1.982,34

R$ 5.019,45

R$ 15.858,68
R$ 190.304,21

R$ 1.044.046,20
R$ 12.528.554,39

Para se obter estes valores, utilizamos os seguintes
parâmetros detalhados:
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CENTRO DE
CUSTOS:
Unidade Gestora
Unidade Gestora

DIRETO OU
INDIRETO
DIRETO
DIRETO

DETALHE DO
CUSTO
Pessoal
Pessoal

Unidade Gestora
Unidade Gestora
Unidade Gestora
Unidade Gestora
Unidade Gestora

DIRETO
DIRETO
DIRETO
DIRETO
DIRETO

Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal

Unidade Gestora
Unidade Gestora
Unidade Gestora

DIRETO
DIRETO
DIRETO

Pessoal
Pessoal
Pessoal

Unidade Gestora
Unidade Gestora
Unidade Gestora

DIRETO
DIRETO
DIRETO

Pessoal
Pessoal
Pessoal

Unidade Gestora
Unidade Gestora
Unidade Gestora
Unidade Gestora

DIRETO
DIRETO
DIRETO
DIRETO

Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal

Unidade Gestora

DIRETO

Pessoal

Unidade Gestora

DIRETO

Despesas Gerais

Quantida
de

Valor Unitário

Valor total
R$ 55.040,01
R$ 21.404,44

Unidade de
medida
Pessoa
Pessoa

Diretor Geral
Assistente
Administrativo
Assessores
Coordenador
Contador
Analistas
Assistente
Administrativo
Ouvidor
Analistas
Assistente
Administrativo
Assessor Jurídico
Advogados
Assistente
Administrativo
Auditor Chefe
Analistas
Enfermeiro Auditor
Analista auditores

3
4

R$ 18.346,67
5.351,11

3
6
2
2
2

10.702,22
12.231,11
10.702,22
10.702,22
5.351,11

R$
R$
R$
R$
R$

32.106,66
73.386,66
21.404,44
21.404,44
10.702,22

Pessoa
Pessoa
Pessoa
Pessoa
Pessoa

1
2
2

18.346,67
10.702,22
5.351,11

R$ 18.346,67
R$ 21.404,44
R$ 10.702,22

Pessoa
Pessoa
Pessoa

1
2
2

18.346,67
10.702,22
5.351,11

R$ 18.346,67
R$ 21.404,44
R$ 10.702,22

Pessoa
Pessoa
Pessoa

1
2
2
4

18.346,67
10.702,22
10.702,22
10.702,22

R$
R$
R$
R$

18.346,67
21.404,44
21.404,44
42.808,88

Pessoa
Pessoa
Pessoa
Pessoa

Assistente
Administrativo
Aluguel

2

5.351,11

R$ 10.702,22

Pessoa

301

18

R$ 5.418,00

m²
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Unidade Gestora

DIRETO

Despesas Gerais

Internet

Unidade Gestora

DIRETO

Despesas Gerais

Unidade Gestora
Unidade Gestora

DIRETO
DIRETO

Unidade Gestora
Unidade Gestora
Unidade Gestora
Unidade Gestora

INDIRETO
INDIRETO
INDIRETO
INDIRETO

Despesas Gerais
Material de
Consumo
Despesas Gerais
Despesas Gerais
Despesas Gerais
Despesas Gerais

Aluguel
Computadores
Impressão
Diversos
Telefonia
Telefonia móvel
Custo de energia
Custo água e esgoto

Unidade Gestora

DIRETO

Despesas Gerais

Contabilidade

250

1

43

130

R$ 5.590,00

5000
5000

0,07
1

R$
350,00
R$ 5.000,00

Valor
mensalidade
Unidade
alugada
Página
Global

36
4
3612
64,5

15
60
0,68
16,70

R$
540,00
R$
240,00
R$ 2.457,89
R$ 1.077,21

Por linha
Por linha
Kwh por M²
m³ por m²

R$ 30.000,00

Por mês

1

R$
R$

R$ 30.000,00

R$

250,00
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A partir deste estudo, pudemos observar:
•

O risco de inviabilidade do modelo de Fundações
Estatais para administrar um único aparelho de
saúde, devido seus custos operacionais.

•

A necessidade de aprimoramento do accountability
através das estratégias de prestação de contas para a
sociedade e da ampliação da responsividade.

•

A ausência de dados abertos e transparência nas
fundações é um fator de entrave para estudos e
gestão de custos. Por isso, só existe sucesso em
implementar gestão de custos com a consolidação e
publicação

de

dados,

e

padrões

de

interoperabilidade.

•

A necessidade de melhoria de Sistemas de gestão de
custos podem ser pensados de forma integrada e não
apenas isolada a cada unidade, isso aumenta o
aprendizado e possibilita a troca de aprendizado.
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