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Resumo 
Uma organização que não conhece seus números e sabendo-os não os utiliza não 

conseguirá sobreviver neste mercado que desponta velozmente e sem fronteiras. 

É necessário você portanto um Sistema Integrado de Geração de Dados, tratado de 
forma descentralizada,  que permita uma visão estratégica dos gastos, através de um 
instrumento gerencial, cuja utilização é imprescindível para a avaliação e tomada de 
decisões visando uma melhor qualidade, eficiência e redução de custos na prestação dos 
serviços de limpeza urbana executados direta e indiretamente. 

É possível  a gestão de custos, avaliação e análise de custos unitários no setor 
público, atendendo aos princípios legais da administração pública, com o envolvimento do 
corpo de funcionários para discutir e avaliar as ações orientando-se por resultados globais e 
unitários. A análise dos custos propõe uma interpretação dos resultados, monitorando e 
desempenho das principais atividades.  

Palavras-Chaves: Análise e Avaliação de Custos, Apropriação de Custos,  Gestão 
de Custos, Atividades,  Indicadores de desempenho, Custos Unitários, Sistema de Custos. 
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1. Introdução 
Os gestores dos serviços de limpeza urbana do município de Belo Horizonte, reconhecem a 
importância da mensuração de custos financeiros aliados ao desenvolvimento sustentável, 
nesse ambiente implantou-se um sistema de apropriação de custos, capaz de trabalhar 
resultados sem limitar-se à visão de custos, mas com uma ótica abrangente e prática na 
busca de alternativas procurando manter o equilíbrio do meio-ambiente como espaço 
democrático que pertence e é responsabilidade de todos. 
O sistema de custos permite a elaboração  de relatórios, assim os gestores têm em mãos  um 
poderoso instrumento de apoio gerencial.  Com base nos resultados apontados os gestores 
são capazes de simplificar procedimentos, padronizar e racionalizar as rotinas, com base na 
informação e foco central na redução de despesas e otimização dos serviços, sem prejuízo 
da qualidade e das adequações que propiciam confiança e flexibilidade no monitoramento 
das atividades. Neste contexto executar ações estrategicamente coordenadas para o  
complexo cotidiano  de manter a limpeza de uma cidade com 25, milhões de habitantes, 
produção de 4,8 mil/t diárias de resíduos sólidos domiciliares.. 
 
2. Objetivo 

Embora as técnicas de custos estejam  inseridas facultativamente na Lei 4.320/64, 

são ainda pouco adotadas no setor público, a proposta é a partir do banco dados já existente 

desenvolver um instrumento de informações gerenciais e mostrar a sua viabilidade. 

 
3. Sistema de Apropriação de Custos 
3.1. Passos para Implantação de Sistema de Apropriação de Custos para Limpeza 
Urbana 
Para o sucesso e consolidação de um sistema de custos é necessário o envolvimento e o 
comprometimento de todos os funcionários da entidade. Alguns critérios ou passos iniciais 
devem ser seguidos, como: (I) definição da equipe de trabalho; (II)elaboração de 
cronograma e plano de ação; (III) avaliação e descrição das atividades a serem custeadas; 
(IV)elaboração de plano de contas do sistema, (V) ajustes de classificação nas bases de 
dados, (VI) reavaliação de ativos; (VII) definição do método de depreciação a ser utilizado. 
O processo de implantação está sendo apenas citado, pois não é o objeto deste estudo. 
 
3.2. Metodologia de Apropriação dos Custos  
A metodologia utilizada no sistema de custos da entidade é a de Custeamento Direto e 
Variável, orientando-se para a filosofia do ABC - Activity Based Costing. A estruturação 
básica do sistema de custos contempla os  Centros de Responsabilidade/Unidades 
Funcionais (Quem se gastou), Centro de Custos/Atividades de limpeza urbana (onde se 
gastou) e Subcentros de Custos/Veículos e Máquinas (Equipamentos utilizados) .  
 
3.3. Processamento da Apuração de Custos 
O Sistema de Custos utiliza como base de dados os sistemas afins, que classificam os 
gastos realizados conforme Plano de Contas, que considera a estrutura do  organograma 
formal e informal e suas respectivas atividades e projetos especiais. 
Desta forma os dados monetários e quantitativos são extraídos de sistemas individuais 
como o da Folha de Pagamento, de Material de Consumo, da Contabilidade, da 
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Controladoria de Contratos, do Patrimonial, de Transportes e do Sistema de Produção das 
atividades, registrados contabílmente. Após a entrada eles são organizados, analisados,  por 
meio de planilhas eletrônicas, e preparados e relacionados à produtividade operacional para 
o cálculo dos custos unitários da execução direta e indireta. 
O sistema foi delineado utilizando planilhas eletrônicas do Excel, procurando maximizar a 
utilização das ferramentas e recursos disponíveis no mesmo,  existindo todavia, a 
consciência da diferença entre gerar e gerenciar a informação, e o que se almeja é a 
manutenção e o aprimoramento contínuos. 
 
3.4. Gestão de Custos Instrumento de Evolução na Administração Pública Gerencial 
A apuração de dados de produção e custos por si só não viabiliza a gestão de custos é 
preciso lidar com as informações, o que no setor público nos dias atuais é ainda incipiente. 
Na grande maioria das administrações, trabalha-se com pilhas de relatórios, como no tempo 
dos antigos sistemas mainframe, que dizem tudo e não dizem nada.  
Por outro lado é freqüente a demanda por informações, originárias dos diversos níveis 
decisórios, acerca do andamento das ações do governo. E o atendimento a essas demandas 
gera grandes esforços para a consolidação das informações disponíveis, por parte das 
equipes das organizações. E nem sempre essas informações têm qualidade que possibilite 
uma boa tomada de decisão.  
Com um sistema de gestão de custos, é possível construir  uma ferramenta auxiliar na 
transformação da administração pública. Para tanto basta manter as informações atualizadas 
e disponíveis, com um conjunto de  indicadores de desempenho confiáveis, e no lugar da 
cultura burocrática, a cultura de resultados, privilegiando atitudes empreendedoras 
empreendedora, apostando na eficiência e eficácia. A referência deixa de ser   a 
organização e passa a ser o atendimento à sociedade. 
Ao implantar um sistema neste modelo podemos ter a ordenação e sumarização das 
informações em formato gerencial, possibilitando a realização de análises, a detecção de 
desvios e de tendências, que são demandas inerentes a uma boa gestão, facilitada pela 
análise das informações.   
 
3.5. Metodologia de Avaliação e Análise dos Custos de Limpeza Urbana 
Na maioria das empresas do setor de limpeza urbana do Brasil não são realizados trabalhos 
periódicos de levantamento de custos, este fato impossibilita as administrações públicas de 
localizar as variáveis que determinam os custos e de controlar despesas, avaliar a 
produtividade das atividades e realizar planejamento. Este é um método prático de análise, 
mas é necessário que se tenha implantado um Sistema Integrado de Geração de Dados, 
tratados de forma descentralizada, com uma unidade gestora das informações, que permita 
uma visão estratégica dos gastos, utilizado como instrumento gerencial, cuja utilização é 
imprescindível para uma melhor qualidade, eficiência e redução de custos na prestação dos 
serviços. 
 
4. Relatório de Custos das Atividades  
É o documento mensal no qual a unidade responsável agrega as informações gerenciais 
com dados de produção dos serviços e respectivos custos para divulgá-las. Constitui o 
instrumento de saída de informação gerencial composto de tabelas sintéticas e analíticas. 
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Analisando o relatório, temos os custos médios das atividades de limpeza urbana no 
município, a seguir  a Composição dos Custos Totais, demonstrativo das despesas 
formadoras de custos, que contempla os gastos desembolsados e custos incorridos, 
necessário ao funcionamento da máquina administrativa e operacional, e a Composição do 
Custos por Atividade.  Na planilha de composição dos custos totais, sobressaem os serviços 
complementares onde incluem-se a varrição, raspagem mecânica, lavação de vias, e 
serviços de multitarefa, capina e roçada manual, em torno de 55,02%,  seguidos da coleta 
domiciliar, por caçamba, em vilas e favelas, as especiais de grandes geradores, e de 
unidades de saúde, as seletivas de orgânicos e de materiais recicláveis, em 34,12% e por 
último os 10,86% restantes, estão o tratamento e a disposição final dos resíduos, que 
englobam a reciclagem de entulho, as unidades de recebimento de pequenos volumes, o 
composto orgânico, e a aterragem de resíduos. 
 
4.1. Comparativo Parceria Público-Privado 
No que se refere à comparação entre a SLU – 49,65%  e  Contratadas – 50,35%, detendo 
maior número de atividades mas com desembolsos menores, os indicadores considerados 
dizem respeito à participação percentual  em relação ao custo e produção  totais, a 
preocupação com equilíbrio entre o poder público e o setor privado é extremamente 
relevante para a manutenção de preços praticados como parâmetros para elaboração de 
editais e garantias de execução dos serviços.  
 
5. Objetivos Práticos da Análise dos Custos de Limpeza Urbana 
O setor de limpeza urbana, movimenta milhões, mas ainda é deficitário está praticamente 
terceirizado, sendo que o lixo pode ser citado como o mais recente exemplo de que o poder 
público, busca parcerias entre público e privado com objetivos comuns, no caso o Estado 
deixa de ser empresário, estabelecendo políticas de melhoria da qualidade de vida da 
população. E a limpeza, o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos, são serviços 
essenciais à saúde pública 
O objetivo da interpretação e leitura dos custos unitários apurados é ajudar aos gestores a 
entenderem o comportamento das atividades comparando os preços praticados pelo poder 
público e privado, em períodos determinados, podendo assim avaliar a forma como da 
entidade está se comportando em relação à concorrência, se o custo está alto e qual  o 
diferencial entre as duas. 
 
 
 
 
5.1. Contribuições especificas das Análises por Atividades Fim 
Nesta parte do trabalho desenvolveremos uma leitura descritiva das planilhas de 
composição analítica dos custos por atividade, com os dados disponíveis nos relatórios de 
custos produzidos na Autarquia.  
Nossa proposta é divulgar o modelo em questão, mostrando as variáveis a serem 
consideradas em uma análise na qual o comportamento dos custos das atividades, é o que 
nos possibilitará a tomada de decisões como por exemplo o replanejamento dos roteiros de 
coleta com vistas a otimização, o redimensionamento dos equipamentos, de  mão de obra, 
entender que todos os recursos são insumos e estes representam a aplicação do dinheiro 
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público. A análise permite saber o impacto do custo no ciclo de vida da entidade, nos 
possibilitando 

I. testar a eficiência dos diferentes processos e departamentos, implantar 
políticas de redução de custos, que, não raro, leva também a importantes 
ajustes organizacionais; 

II. Subsidiar políticas de compras e ou contratações 
III. determinar quais bens são melhores e mais rentáveis e quais não são 

rentáveis; 
IV. avaliar ociosidade ou desperdício no uso de materiais e equipamentos; 
V. resgatar uma postura dos servidores para o gerenciamento dos custos das 

atividades de limpeza urbana face aos benefícios propiciados por esta; 
VI. acompanhar a elaboração da  tabela de preços públicos de serviços prestados; 
VII. Subsidiar a composição da taxa de limpeza de resíduos sólidos urbanos; 
VIII. avaliar o desempenho, a medida que objetivamos uma produção competitiva; 
IX. fundamentar a opção  pela terceirização  das atividades não essenciais; 
X. avaliar processos na área de produção, mas também nas áreas de suporte 

onde o trabalho de especialistas funcionais, muitas vezes permanecem 
inalterados em relação à produtividade geral da organização (retrabalho); 

XI. conhecer e saber o que é essencial para a organização nos ambientes internos 
e externos.  

 
 
5.2. Modelo de Análises dos Custos e Produção das Principais Atividades 
Nas análises  que apresentamos, foram utilizadas as planilhas de composição dos custos por 
atividade, com os custos totais e unitários, da execução direta e indireta, a última quando 
houver terceirização, modelo na tabela 1, a seguir: 
 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS CUSTOS POR ATIVIDADE
0100 COLETA DOMICILIAR E COMERCIAL JULHO/00

COMPONENTES VALORES  (R$) % 

1 - PESSOAL E ENCARGOS
. Salários 206.172,45 19,97
. Benefícios 48.657,61 4,71
. Encargos Norm ais 64.257,43 6,22
. Prov isões 53.999,79 5,23
. Vale Refeição e Lanche 55.069,20 5,33

SUBTOTAL (1) 428.156,48 41,48
2 - MATERIAL DE CONSUMO

. Materiais Diversos 5.190,01 0,50

. Ferraria 2.401,75 0,23
SUBTOTAL (2) 7.591,76 0,74
3. VEÍCULOS PRÓPRIOS

. Com bustíveis 37.314,48 3,61

. Lubrificantes 3.350,15 0,32

. Peças, Acessórios e Serv iços 110.025,93 10,66

. Custo de Oficina 96.883,42 9,38

. Depreciação 40.925,98 3,96

. Seguro dos Veículos 3.836,76 0,37
SUBTOTAL (3) 292.336,71 28,32
4. CUSTOS INDIRETOS 

. Adm inistrativo 93.799,86 9,09

. Operacional 39.789,71 3,85

. Fiscalização 32.136,66 3,11

. Mobilização Social 6.560,63 0,64

. Manutenção da Construção Civ il 12.993,17 1,26
SUBTOTAL (4) 185.280,02 17,95
TOTAL SLU (R$) 913.364,97 88,48

5. VEÍCULOS ALUGADOS 88.728,28 8,60
6. CUSTOS INDIRETOS

. Adm inistrativo 15.304,19 1,48

. Operacional 6.492,01 0,63

. Fiscalização 5.243,35 0,51

. Mobilização Social 1.070,42 0,10

. Manutenção da Construção Civ il 2.119,94 0,21
SUBTOTAL (6) 30.229,90 2,93
TOTAL UNICOOP (R$) 118.958,18 11,52
TOTAL SLU/UNICOOP (R$) 1.032.323,15                 100,00           
GERAÇÃO DE RESÍDUOS (t)

CUSTO UNITÁRIO (R$/t)

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES

57 53
17.944,59
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6. Análise das Atividades de Limpeza Urbana 
6.1. Coleta de Resíduos Domiciliares Sólidos Urbanos 
6.1.1. Coleta de Resíduos Domiciliares  
É o conjunto de atividades concernentes ao recolhimento e transporte  dos resíduos, gerados 
em residências e estabelecimentos diversos.  
O custo total apurado na atividade de coleta domiciliar em abril/00 no valor de 
R$1.752.159,48, refletiu um decréscimo real de 1,92% em relação a janeiro/00, descontada 
a inflação acumulada que girou em torno de 0,5%(IGP-DI),  em contrapartida a uma queda 
de 11,3% no volume de resíduos coletados, resultando em um acréscimo no custo médio de 
8%. Deve-se considerar que janeiro é um mês atípico - por haver um incremento na geração 
de resíduos, devido às festas de fim de  ano, férias, embalagens do natal e de ano novo e 
chuvas no período o que justifica a redução do volume coletado. O custo unitário apurado 
na SLU foi de R$56,32, para uma coleta de 17.422,89(t), enquanto nas Contratadas o custo 
foi de R$37,00 por tonelada e o total de resíduos coletados foi de 20.834,34(t), resultando 
assim em um custo médio unitário de R$ 45,80. 
Comparando-se  os dados de abril/00 com o mesmo período de 1999, constata-se ligeira 
queda na produção, cerca de 1,6%, havendo no entanto, aumento real dos custos no citado 
período em torno de 7,3%. Revela-se a coleta domiciliar responsável em abril/00 por 26,9% 
do custo geral da SLU.  Dos elementos de composição dos gastos em cada período, 
constata-se que os principais itens que têm pressionado os custos,  são a mão de obra e os 
custos indiretos.  
O gasto com pessoal na SLU, tenha apresentou pequeno decréscimo de 2,2%, mas  esta 
redução foi muito aquém em relação à queda da produção no mesmo período.  
Os custos indiretos mostraram-se maiores tanto na execução direta quanto indireta. Os 
gastos que o compõe  sofreram em 12 meses um  acréscimo  real de 14%.  Nas empresas 
contratadas o aumento situou em torno de 36%. A composição destes custos é elaborada 
separadamente e alocados diretamente, com base nos custos incorridos por competência e a 
distribuição se dá por método estatístico. Portanto, infere-se que o aumento do quadro de 
pessoal aliada à variação do montante a ser rateado  redundou em acréscimo dos custos 
indiretos. Os  números da análise encontram-se na tabela 2. 
 
 
 

PRODUÇÃO (t) CUSTO UNITÁRIO R$/(t) 
EXECUÇÃO EXECUÇÃO 

CUSTO 
MÉDIO R$/ t 

 
PERÍODO 

SLU CONTRATADA SLU CONTRATADA  
ABR/99 20.897,75 17.975,38 41,36 31,73 36,91 
JUL/99 20.638,64 18.881,46 42,67 34,00 38,53 
OUT/99 17.680,69 21.231,86 46,91 32,90 39,27 
JAN/00 19.115,18 24.032,11 51,83 32,74 41,20 
ABR/00 17.422,89  20.834,34 56,32 37,00 45,80 

Tabela 2– Evolução dos Custos da Coleta Domiciliar   
 
6.1.3. Coleta de Resíduos Domiciliares realizada por Equipamento Poliguindaste/ 
Caçamba 
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O custo relativo a coleta por caçamba representa 1,79% do total geral das atividades. A 
SLU responde por 63% do custo total da atividade para um volume de  709 caçambas, 
apurando custo unitário de R$103,45, já para as Contratadas, com o recolhimento de 710 
unidades, o custo unitário foi de R$60,66. Na tabela 3 apresentamos a evolução em doze 
meses. 
 

SSLLUU  CCOONNTTRRAATTAADDAA   
PERÍOD
O  

PPRROODDUUÇÇÃÃOO  
((TT))  

VVIIAAGGEENN
SS  

CCUUSSTTOO  
((RR$$))  

PPRROODDUUÇÇÃÃOO  ((TT))    VVIIAAGGEENNSS    CCUUSSTTOO  
((RR$$))  

AABBRR//9999  1.021,77 486 116,89 1.585,27 840 49,58 
JJUULL//9999  996,66 486 116,59 1.533,22 835 52,13 
OOUUTT//9999  1.345,28 531 114,49 1.570,07 757 52,28 
JJAANN//0000  1.736,29 769 64,23 1.473,00 722 53,96 
AABBRR//0000 1.764,61 709 103,45 1.530,04 710 60,66 

Tabela 3 – Evolução Produção e Custos da Coleta por Caçambas 

 

6.1.4. Coleta de Resíduos Domiciliares em Vilas, Favelas e Conjuntos 

Habitacionais de Baixa Renda 

Neste centro de custos a opção da SLU é ter veículos alugados auxiliando a coleta, no caso 
os servidores lotados nesta atividade fazem a coleta de acordo com o planejamento e 
processo, ou seja, porta-a-porta,  ou com carrinho de mão e outros equipamentos 
adequados, já que estas áreas geralmente são de difícil acesso. O mais relevante para o 
resultado final dos custos é a produtividade, levando em conta que o custo unitário é obtido 
pela razão custo total / produção/t, e que os custos indiretos ainda oneram o custo final pelo 
número de homens envolvidos na coleta. 

COLETA EM VILAS E FAVELAS  
PERÍODO CUSTO (R$) PRODUÇÃO (T) CUSTO UNITÁRIO (R$) 
ABR/99 199.817,36 2.901 68,88 
JUL/99 207.425,77 2.445 84,82 
OUT/99 215.925,18 2.502 86,30 
JAN/00 190.542,51 2.572 74,08 
ABR/00 199.469,09 2.405 82,93 

Tabela 4 – Evolução dos Custos x Produção da Coleta em Vilas e 

Favelas 

 
6.1.5. Coleta de Resíduos em Unidades de Saúde 
Os resíduos de saúde são de total responsabilidade do gerador, assim é realizada a cobrança 
pela coleta.  A partir das análises e da apuração dos custos unitários, procedeu-se a 
atualização da tabela de preços públicos, cujos preços cobradas estavam defasados. Este 
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fato aponta os resultados obtidos pelas análises buscando a interface das informações de 
custos totais de coleta e transporte, aterragem, faturamento e arrecadação totais.  
 
6.1.6. Coleta Especial de Grandes Geradores de Resíduos 
A coleta especial  de grandes geradores apresenta oscilação acentuada no volume de 
resíduos coletados mensalmente, o que de certa forma compromete a análise dos custos 
unitário apurados. A  atividade responde por 0,82% do custo total com uma coleta de 
0,65% do total global de resíduos gerados. Entretanto esta também é uma atividade de 
geração de receitas, que mereceu revisão nos preços praticados, pois na relação custos x 
faturamento existia um deficit considerável. 
6.1.7. Coleta Seletiva de Recicláveis - Vidro 
A produtividade neste centro de custos apresenta sazonalidades, característica do tipo de 
resíduo. Utilizou-se nas análises a Distribuição de Student e as Condições de Coeteris 
Paribus, para estimativas e justificativa do comportamento dos custos, percebe-se aqui a 
importância da associação das ferramentas de estatística contribuindo para as análises.  
6.1.8. Coleta Seletiva de  Recicláveis - Papel, Metal e Plástico 
A atividade tem um enfoque social, com a inclusão dos catadores e geração de renda. O 
monitoramento dos custos é de fundamental importância para a sustentabilidade do projeto, 
bem como o planejamento e a otimização da coleta. Outro aspecto importante na atividade 
é a mobilização social  que poderá levar ao aumento da produção que é o objetivo máximo 
do modelo de gestão junto aos catadores.  
Na análise dos resultados nota-se que os custos unitários variam bruscamente, conforme o 
volume da coleta de resíduos, já que os custos totais se apresentam com poucas oscilações.  
 
 
 
 
 
 
 
6.1.9. Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos em Feiras e Sacolões 
Na coleta seletiva de orgânicos, realizada em feiras e sacolões, observa-se uma queda 
acentuada no item mão de obra, que implica diretamente na queda dos custos indiretos, 
ocasionando assim diminuição do custo total. Tendo também a produção declinado na 
mesma ordem de grandeza, o custo unitário manteve-se relativamente estável. 
 
 
 
6.2. Serviços Complementares de Limpeza 
6.2.1. Serviços de Varrição de Vias com Remoção de Resíduos 
Dentre todas as  atividades executadas  pela entidade, direta e indiretamente, a varrição de 
vias, é a que mais contribui para  o orçamento, na ordem de 50,81%, do custo total  mensal.  
A produção das contratadas é processada pelo serviço efetivamente realizado, já na 
execução direta a produção é estimada o que compromete os custos finais, mas a partir da 
necessidade de apuração dos custos unitários, o planejamento da atividade está sendo 
implantado em 2001 com redimensionamento do número de homens e de turmas, 

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS x PRODUÇÃO - SELETIVA DE VIDRO
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Figura 1 -  Evolução dos Custos x Produção da Coleta Seletiva 
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procurando a maximização dos recursos existentes para atendimento à demandas de 
ampliação no atendimento dos serviços. 
6.2.2. Serviços de Capina e Roçada Manual 
Analisando a atividade capina e roçada, nos itens asfalto e poliédrico, podemos observar 
um acréscimo acentuado de produção, e paralelamente, o aumento de custos indiretos, que 
variam de acordo com o número de homens na atividade. Com isso o aumento da produção 
implica o aumento de pessoal, o que gera, naturalmente, um acréscimo de custos para a 
maioria dos componentes. Sendo assim o custo médio unitário se mantém em patamares 
regulares, com oscilações inexpressivas. 
6.2.3. Serviços de Raspagem Mecânica 
Os números de produtividade e custos unitários da atividade raspagem mecânica mantêm-se 
praticamente estáveis, com variações mínimas em torno de 1,5%.  
6.2.4. Serviços de Lavação de Vias  
Na atividade de lavação de vias, nota-se uma queda brusca de –58,3% no custo médio 
unitário, tendo em vista que foi alcançada uma produção bem maior próxima de 128%, para 
um consumo de água em torno de 13,37% menor. Debita-se esta variação a um trabalho de 
monitoramento técnico e operacional, que vem sendo realizado na área operacional, 
buscando reduzir custos e ampliar o atendimento mantendo a qualidade dos serviços. Na 
tabela 5 constatamos o mencionado: 

 JAN/00 ABR/00 

PRODUÇÃO (m2) 1.113.438 2.537.328 

CONSUMO DE ÁGUA (L) 8.744,44 7.575,00 

CUSTO MÉDIO UNITÁRIO (R$) 0,048 0,020 

Tabela 5 – Evolução dos Custos de Lavação de Vias  

6.2.5. Serviços de Multitarefa 
Analisando os custos apurados na atividade de multitarefa, nota-se um acréscimo 

no custo médio unitário. Apesar de apontar queda nos custos totais, tanto da execução 

direta  de –5,15%, quanto da empresa contratada de –3,17%, relata-se que o mesmo ocorreu 

com a produção, só que em uma escala mais elevada, ou seja, como houve uma queda na 

produção a probabilidade da variação de 12,10%, no custo médio unitário, justifica-se neste 

fator, porque não houve a compensação produtiva para redução dos custos totais da 

execução direta e indireta. 

 
6.3. Tratamento e destinação Final de Resíduos 
6.3.3. Unidade de Compostagem Simplificada 
 
O ritmo do custo médio unitário na produção de composto orgânico, se mantidas as 
mesmas  condições de apuração ocorridas nos relatórios imediatamente anteriores a 
Abril/00, nos quais o custo médio unitário era resultante do custo total dividido pela 
produção de composto  orgânico no mês,  apresentaria o seguinte comportamento para os 
custos unitários de R$434,16/(t) em jan/00 para R$393,79(t) em abr/00. 
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Mas os cálculos foram alterados obtendo-se um custo unitário de R$229,72(t), a partir de 
Abril/00, a apuração terá o foco no direcionador de custos, ou seja, no processo de 
compostagem , que é a essência da planilha de composição de custos. O principal indicador 
a ser adotado será o total de  material recebido no pátio, proveniente da coleta em feiras e 
sacolões e material de podas. Avalia-se que todo esforço e trabalho operacional, os insumos 
consumidos, a infra-estrutura, o contigente de pessoal, encontram-se à disposição para 
preparar os resíduos recebidos, monitorar as leiras, dentro das particularidades da atividade. 
O procedimento consensado após análise e discussão com os gestores dos projetos 
responsáveis pela atividade. 
 
6.3.2. Estações Reciclagem de Entulho  
Tomando-se os dados de Janeiro/00, constata-se que a reciclagem de entulho está em franco 
progresso produtivo +72%. O custo total relativamente estável acarretou uma queda no 
custo médio unitário na ordem de 40%.Destaca-se a produção de 4.651(t) em Jan/00 e 

7.994(t) em Abr/00. Na atividade após análise dos custos optou-se pela apuração dos custos 
do processo de britagem que é baseado no volume total de entulho recebido nas estações. 
Figura 2 - Evolução dos Custos x Produção da Reciclagem de Entulho 
 
6.3.3. Destinação Final de Resíduos - Aterragem  
Os custos unitários apresentam um comportamento estacionário em todos os seus 
componentes, se somadas as de maior ou menor intensidade. Observa-se um decréscimo 
marginal do custo total de –1,55%, mesmo tendo ocorrido o aumento na produção dos 
resíduos aterrados. 
 
Figura 3 – Evolução dos Custos de Aterragem 
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7. Conclusão 
 
O paradigma principal para análise e estrutura de um sistema de custos para os serviços de 
limpeza urbana deve subsidiar as ações para o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 
em sintonia com as metas fixadas pela direção da entidade. 
As análises e interpretações dos custos deve criar cenários futuros permitindo planejar os 
serviços, com qualidade e menor custo, afinal  trabalha-se com recursos públicos.  
O sucesso do trabalho dependerá da racionalização das tarefas de custeamento e da 
flexibilidade na elaboração ou consistência das mesmas, que conferem rapidez, economia 
de tempo, e confiabilidade de resultados. Na verdade para que o trabalho realizado pela 
equipe de custos cumpra seu papel é necessário a participação de todos, por meio de uma 
sinergia  que faça a interação do conjunto de crenças e valores da entidade. 
Hoje o mercado exige o rompimento, a mudança com uma nova linguagem, conceitos e 
modos, o diferencial estará na capacidade de atender com qualidade e menores custos. 
O grande desafio está no monitoramento das diversas unidades de trabalho, com dados à 
mão, cada gestor descentralizado saberá como reduzir os custos das atividades que exerce, 
de forma que os investimentos e a melhoria na qualidade dos servidores da limpeza urbana 
e da população sejam uma meta a ser alcançada. 
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