
 

 
 
Módulo 8: GF; sessão 1 

 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
Sessão 1: Introdução e visão geral 
 
Objetivos: 
 
 
 
 
 
 
Delineamento da sessão: 
 
 
 
 
 
 
Materiais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipamento: 
 

Os participantes deverão se capazes de: 
• Definir análise de custos 
• Nomear três maneiras pelas quais os gerentes 

podem usar análise de custos. 
• Explicar uma vantagem e uma limitação da análise 

custos. 
 
I.    Introdução (30 minutos) 
II.   Visão geral da oficina (10 minutos) 
III.  Guia do Usuário do Módulo 8 (15 minutos) 
IV.  Análise de custos (20 minutos) 
V.   Limites e vantagens da análise de custos               

(15 minutos) 
 
Guia do Usuário do Módulo 8 
Folha 8-1:                    Agenda 
Transparência 8-1:    Objetivo da oficina 
Transparência 8-2:    Análise de custos é... 
Transparência 8-3:    Informações sobre análise de 

custos 
Transparência 8-4:    Monitorização 
Transparência 8-5:    Eficiência 
Transparência 8-6:    Planejamento 
Transparência 8-7:     Custos do programa de APS por 

item 
 
Cartaz, suporte, pincéis, máscara, retroprojetor e tela 
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Sessão 1: Introdução e visão geral 
 
I. Introdução (30 minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crachás ou cartazes  
 
 
 
 
Cartazes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veja o guia do Usuário do 
Módulo 1 para esta 
informação 

Nota: Omita a sessão 1 se você apresentou o Módulo 1 
ou algum outro módulo imediatamente antes da 
apresentação do Módulo 8. 
 
A. OBSERVAÇÕES INICIAIS 
• Faça sua apresentação  e a das outras pessoas se 

necessário. 
• Explique seu papel na oficina. 
• Se você não conhece os participantes peça a cada 

um para dizer seu nome, posição e localização da 
atividade. 

Nota: Se o grupo tiver mais de 6 ou 8 pessoas, você 
pode desejar que eles usem crachás ou coloquem 
cartazes com seus nomes nos lugares onde estiverem 
sentados. 

• Peça a cada participante para completar esta 
sentença "Como um resultado do comparecimento 
a esta oficina, eu espero ...  " e escreva as suas 
respostas no cartaz. 

• Quando todas as respostas tiverem sido registradas, 
diga que você voltará a esta lista após dar uma 
visão geral da oficina. 

 
B. VISÃO GERAL DO PAG APS 
• Explique porque a informação é importante para os 

programas de APS. 
• Resuma o PAG APS , incluindo: 

Objetivo do PAG APS. 
Título e objetivo de cada módulo e dos outros 
materiais. 

• Faça as seguintes observações sobre o PAG APS: 
Foi testado no campo e revisado  para assegurar 

sua utilidade para o pessoal dos programas de APS.  
Os módulos podem ser usados em qualquer 

seqüência. 
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Sessão 1: Introdução e visão geral 
 
 As listas de verificação e os outros materiais podem 

ser adaptados a uma situação em  particular.  
Os procedimentos delineados nos módulos podem 

ser adotados como atividades rotineiras de 
monitorização num programa de APS. 

• Explique porque o PAG está sendo introduzido neste 
programa de APS.  

Nota: As observações aqui devem ser adaptadas a um 
programa específico e devem fornecer respostas às 
seguintes perguntas: 

Por que estamos fazendo esta oficina ? 
O que esperamos alcançar ? 

Pode ser apropriado para o gerente de APS fazer essas 
observações. 

 
II. Visão geral da oficina (10 minutos) 
 
Transparência 8-1: 
Objetivo da oficina 
 
Folha 8-1: Agenda 

• Reveja o objetivo da oficina. 
• Distribua  e reveja a agenda da oficina, 

descrevendo as atividades que acontecerão para 
se alcançar os objetivos da oficina. 

• Reveja as expectativas fornecidas pelos 
participantes no início da sessão. 

Indique quais serão contempladas e quais não 
serão e por quê. 

Sugira, se possível, alternativas para atender às 
expectativas que não serão atendidas nesta oficina. 

• Solicite perguntas ou comentários                                  
 
III. Guia do Usuário do Módulo 8 (15 minutos) 
 
Guia do Usuário do 
Módulo 8 

• Distribua um Guia do Usuário para cada 
participante. 
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Sessão 1: Introdução e visão geral 
 
 • Encaminhe os participantes à página do conteúdo 

e assinale as sessões principais do guia do usuário.   
Explique que a Introdução será discutida com 

detalhes daqui a pouco.   
Explique os três níveis de detalhamento na análise 

de custos: 
Nível 1: Básico 
Nível 2: Seletivo 
Nível 3: Detalhado 
Explique que a oficina será enfocada no Nível 2 e 

nos oito passos listados no procedimento. 
Enfoque brevemente o conteúdo dos Apêndices 

A-F e diga que eles serão referidos em pontos 
apropriados da oficina. 

Mencione os Apêndices G e H como recursos 
para os participantes em qualquer momento 
durante ou após a oficina. 

 
IV. Análise de custos (20 minutos) 
 
Transparência 8-2: Análise 
de custos é ... 
 
 
 
Transparência 8-3: 
Informações sobre análise 
de custos 
 
 
 
Transparência 8-4: 
Monitorização 
Transparência 8-5: 
Eficiência 
Transparência 8-6: 
Planejamento 

• Defina análise de custos como exame das despesas 
para determinar como os recursos foram gastos, 
incluindo análise das fontes de receitas e os 
montantes.  

• Explique os tipos de informação que a análise de 
custos fornece. 

• Discuta os modos pelos quais a informação sobre a 
análise de custos pode ajudar o gerente. 

 
Monitorização 
 
Eficiência 
 
Planejamento 
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Sessão 1: Introdução e visão geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparência 8-7:  
Custos do programa de 
APS por item 

• Apresente exemplos dos tipos de informação que a 
análise de custos pode fornecer. 

Encaminhe os participantes à Tabela 1 e à 
Figura 1 da página 5 do Guia do Usuário para duas 
maneiras de apresentar os custos e despesas totais 
do projeto. 

Encaminhe os participantes à Tabela 2 e Figura 2 
para uma comparação dos montantes reais e 
orçamentados de despesas e receitas.   

Pergunte aos participantes que item custa menos 
de acordo com a Tabela (suprimentos em $332). 

Encaminhe os participantes à Figura 3 da página 
7 do Guia do Usuário e pergunte aos participantes 
que tipo de apresentação eles preferem (tabela 
mostrada na transparência ou gráfico da Figura 3). 

Explique que o Guia do usuário do Módulo 8 
fornece programas de computador para produzir 
gráficos como este para os dados sobre custos de 
seus programas de APS. 

Encaminhe os participantes à Tabela 4 e Figura 4 
na página 8 do Guia do Usuário para uma 
comparação dos custos por item para dois 
subprojetos. 

Encaminhe os participantes à Tabela 5 e Figura 5A 
da página 9 do Guia do Usuário para uma 
apresentação dos custos por serviços e atividades 
de APS. 

Encaminhe os participantes à Figura 5B da página 
10 para apresentações dos custos unitários. 

Encaminhe os participantes à Tabela 6 e Figura 6 
da página 11 para apresentações mostrando as 
tendências dos custos usando dados de anos 
recentes.  

Pergunte aos participantes que ano mostra a 
maior modificação de acordo com os números da 
Tabela 6 (1988 mostra um grande aumento sobre 
1987). 

Pergunte aos participantes que itens contribuem 
para o aumento (pessoal, viagens e equipamentos).  
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Sessão 1: Introdução e visão geral 
 
 Explique que a Figura 6 apresenta não somente as 

tendências temporais para os custos totais mas 
também uma comparação das tendências entre os 
custos totais e os custos com o pessoal. Comparações 
semelhantes podem  ser feitas entre tendências dos 
custos por itens.  

Encaminhe os participantes à Tabela 7 da página 12 
do Guia do Usuário que mostra uma análise de 
tendências para as receitas.  

Pergunte aos participantes que ano mostrou um 
maior aumento nas receitas (1990). 

Pergunte aos participantes que fontes justificaram 
a maior porção daquele aumento(federal, 
indenizações pelos serviços e contribuições). 

Comente o gráfico da Figura 7 que mostra uma 
maneira alternativa para apresentar os mesmos 
dados.  

Encaminhe os participantes à Tabela 8 e Figura 8 
na página 13 do Guia do Usuário para um outro tipo 
de análise de tendências. Este tipo compara as 
despesas e receitas durante o tempo e mostra 
claramente o ponto em que o projeto se nivela 
(despesas e receitas são iguais). 

• Solicite perguntas e comentários sobre os tipos de 
informações de análise de custos e apresentação 
de escolhas. 

 
V. Limites e vantagens da análise de custos (15 minutos) 
 
 A. LIMITES 

Discuta a dificuldade de se estimar custos de 
tempo.  

Discuta  a dificuldade de alocar custos. 
 
B. VANTAGENS 

Enfatize que mesmo dados aproximados 
contribuem para uma melhor tomada de decisão. 
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Sessão 1: Introdução e visão geral 
 
 Assinale que, conforme as tabelas e os gráficos 

demonstram, uma análise simples pode produzir 
informações úteis para ajudar os gerentes a 
planejarem e a monitorizarem as atividades do 
programa.  

Lembre aos participantes o valor das informações 
financeiras, especialmente em épocas quando os 
recursos estão escassos, a demanda para os 
serviços é crescente e os programas estão sendo 
pressionados pelos diretores e financiadores para se 
tornarem auto-sustentáveis. 

• Solicite aos participantes perguntas ou comentários 
sobre as vantagens e limitações da análise de 
custos com base na experiência deles.  
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MODELO DE AGENDA PARA  
O MÓDULO 8 * 

 

Sessão 1                    
(1 hora, 30 minutos)  

 
Sessão 2 

(1 hora, 30 minutos) 
 

Sessão 3 
(3 horas, 15 minutos) 

 
 

Sessão 4 
 (1 hora, 35 minutos) 

 

Introdução e  
visão geral 

 
Tomar decisões 
(Passos 1, 2 e 3) 

 
Codificar e alocar  

custos 
(Passos 4 e 5) 

 
Introduzir, analisar e  

relatar dados 
(Passos 6, 7 e 8) 

 
 
 
* Para uma apresentação real, coloque as horas verdadeiras na primeira coluna. 
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OBJETIVO DA OFICINA 
 
Executar uma análise de custos usando 
instruções e planilhas contidas no Guia do 
Usuário do Módulo 8. 
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ANÁLISE DE CUSTOS É . . . 
 
 

o exame das despesas para determinar como 
os recursos foram gastos, incluindo uma análise 
das fontes de receitas  e seus montantes 
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INFORMAÇÕES SOBRE  
ANÁLISE DE CUSTOS 
 
 

1. Montantes gastos e recebidos 

2. Comparação dos montantes reais com os 
montantes orçamentados 

3. Custos por item 

4. Custos por instalação ou localização 

5. Custos por serviço ou atividade de APS 

6. Custos médios 

7. Tendências temporais dos custos 
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MONITORIZAÇÃO 
 

Objetivos: 

• Assegurar que os custos estejam sob controle 
  
• Identificar problemas antes que se tornem 

sérios 
 
 
 

Tipos de análise: 

• Compare os custos reais(e receitas) com o 
orçamento planejado 
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EFICIÊNCIA 
 

Objetivos: 
 

• Identificar áreas onde se possa economizar ou 
aumentar as receitas 

 
 
 

Tipos de análise: 
 

• Comparação por local ou instalação 
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PLANEJAMENTO 
 
 

Objetivos: 

• Estimar o orçamento necessário para apoiar o 
programa no futuro: no mesmo nível, num nível 
expandido, num nível reduzido 

  
• Estimar o orçamento para reproduzir o 

programa num outro local 
 
 

Tipos de Análise: 

• Projeção de custos futuros 
  
• Custos médios 
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CUSTOS DO PROGRAMA  
DE APS POR  ITEM  
 
 

Item Custo Porcentagem  
do  

custo total 

Pessoal 2,345.00 49,9% 

Viagens 345.00 7.3% 

Equipamentos 456.00 9.7% 

Suprimentos 332.00 7.1% 

Outros custos diretos 876.00 18.6% 

Custos indiretos 345.00 7.3% 

Custos totais $ 4,699.00 100.0% 
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Sessão 2: Tomar decisões (Passos 1, 2 e 3) 
 
Objetivos:  
 
 
 
 
Delineamento da 
sessão: 
 
 
 
 
 
 Materiais:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipamento: 

Os participantes deverão ser capazes de: 
• Especificar os objetivos para uma análise de custos. 
• Decidir o que constitui um custo. 
• Selecionar tabelas e gráficos apropriados. 
 
I.    Introdução (10 minutos) 
II.   Especificar os objetivos da análise de custos (30 

minutos) 
III.  Decidir o que constitui um custo (25 minutos) 
IV  Selecionar tabelas e gráficos (20 minutos) 
V.  Resumo (5 minutos) 
 
Guia do Usuário do Módulo 8 
Transparência 8-8:   Sessão 2: Objetivos 
Transparência 8-9:   Passos na análise de custos 
Transparência 8-10: Determinando o conteúdo 
Folha 8-2:                   Planilha para especificação dos 

objetivos 
Folha 8-3:                   Planilha para decidir o que 

constitui um custo 
Folha 8-4:                   Planilha para selecionar os tipos 

de análise de custos 
Folha 8-5:                   Planilha para selecionar tabelas e 

gráficos necessários 
 
Cartaz, suporte, pincéis, máscara, retroprojetor e tela. 

 



 

 

 
 

Módulo 8: GF; sessão 2

 

24 

Sessão 2: Tomar decisões (Passos 1, 2 e 3) 
 
I. Introdução (10 minutos) 
 
Transparência 8-8: 
Sessão 2: Objetivos 
 
 
Transparência 8-9: Passos 
na análise de custos 
 

• Reveja os objetivos da sessão. 

• Reveja  os oito passos na análise de custos 
Explique que os primeiros três passos são da 

responsabilidade do gerente, e que as decisões 
tomadas nesses passos estabelecem o conteúdo do 
sistema de coleta de dados. 

Explique que os cinco passos remanescentes são 
executados pelo pessoal de finanças. 

Explique que embora a responsabilidade seja 
dividida entre os oito passos, é importante que o 
gerente compreenda as capacidades do pessoal 
de finanças e é importante que o pessoal de 
finanças compreenda o que o gerente quer saber. 
Consultando-se mutuamente durante todo o 
processo,  decisões melhores serão tomadas e 
dados melhores serão coletados de maneira mais 
eficiente. 

• Diga que esta sessão cobre os primeiros três passos. 
 
II. Especificar os objetivos da análise de custos(Passo 1) (30 minutos) 
 
Folha 8-2: Planilha para 
especificar os objetivos 
 

• Distribua a planilha e chame a atenção dos 
participantes  para os três cabeçalhos principais.  

O usuário/audiência refere-se às pessoas que 
verão os resultados da análise de custos e que 
usarão as informações para tomar decisões que 
afetam o programa.  

O objetivo refere-se a como as informações serão 
usadas. Cada usuário pode ter mais de um objetivo 
e vários usuários podem compartilhar um objetivo 
em comum. Um gerente sensato pode consultar 
seus usuários potenciais neste estágio para se 
assegurar que os objetivos de todos os usuários 
serão considerados.  
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Sessão 2: Tomar decisões (Passos 1, 2 e 3) 
 
 Nota: Mostre as transparências 8-4, 8-5 e 8-6 da   Sessão 

1, se necessário, para rever a monitorização, eficiência 
e planejamento. 

O conteúdo refere-se à abrangência que uma 
análise de custos pode ter.  

• Reveja as considerações que influenciam as 
decisões sobre conteúdo. 

• Escreva um exemplo de um objetivo de análise de 
custos num cartaz, por exemplo: Uma análise 
prospectiva de custos e despesas de um mês será 
executada para todos os serviços de saúde e 
gerenciais na área servida pelo programa de APS, 
para permitir que o gerente prepare um orçamento 
operacional para o ano fiscal vindouro.  

Nota: Isto pode ser preparado com antecedência. 

• Peça aos participantes que preparem uma outra 
amostra de objetivo que inclua o usuário, o objetivo 
e os elementos apropriados listados sobre o 
conteúdo. 

• Oriente os participantes a completarem a planilha 
para seu programa e então escreverem um objetivo 
para cada usuário. 

• Os participantes trabalham na planilha e nos 
objetivos por 15 minutos. 

Nota: Dependendo do tamanho e da composição do 
grupo, distribua os participantes em grupos de 4 a 6. 
Todos os participantes de um grupo devem ser do 
mesmo programa. 

• Lidere os participantes numa revisão de seu 
trabalho. 

Peça a uma pessoa de cada grupo que descreva 
as suas escolhas relativas ao conteúdo e que 
explique o fundamento para suas escolhas. 

Solicite perguntas e comentários de outros 
participantes. 
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Sessão 2: Tomar decisões (Passos 1, 2 e 3)  
 
 Peça a uma segunda pessoa de cada grupo que 

leia  um objetivo. 
Solicite perguntas e comentários de outros 

participantes. 
 
III. Decidir a que atribuir custos (Passo 2) (25 minutos) 
 
Folha 8-3: Planilha para 
decidir a que atribuir 
custos 

• Distribua a planilha e reveja os três níveis de 
detalhamento. 

Nível 1 é o mais simples uma vez que a maioria 
dos programas de APS acompanham os custos por 
item como no exemplo da página 22 do Guia do 
Usuário. 

Se um programa tem mais de um projeto ou local, 
o gerente pode desejar uma análise separada para 
cada um. Isso é chamado Nível 2. Um exemplo de 
Nível 2 é mostrado na página 23. 

A análise de custos de Nível 3 pode fornecer 
informações para cada dos serviços de saúde e 
serviços gerenciais  que um programa de APS 
fornece. As possibilidades são mostradas na página 
24. 

• Oriente os participantes a completarem a planilha 
listando todos os itens do livro razão que eles 
incluem atualmente  em sua contabilidade no Nível 
1, todos os projetos do programa em locais do Nível 
2 e todos os serviços de saúde e gerenciais no Nível 
3. 

• Informe aos participantes que esta é uma lista 
preliminar e que eles terão oportunidade de 
reconsiderar o que eles querem que represente 
custo após completarem o Passo 5. 
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Sessão 2: Tomar decisões (Passos 1, 2 e 3) 
 
IV. Selecione tabelas e gráficos (Passo 3) (20 minutos) 
 
Folha 8-4: Planilha para 
selecionar tipos de 
análise de custos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folha 8-5: Planilha para 
especificar tabelas e 
gráficos necessários 

• Distribua a planilha e explique que ela é semelhante 
à lista que aparece na página 28 do Guia do 
Usuário exceto que os itens desta lista estão numa 
seqüência de acordo com nível de detalhamento 
dos dados que são coletados. 

Um gerente que seleciona o Nível 1  pode ter 
quatro tipos de análise com os dados de custo que 
ele coleta. 

Um gerente que seleciona o Nível 2 pode ter 
cinco tipos de análise. 

Um gerente que seleciona o Nível 3 pode obter 
todos os sete tipos. 

• Oriente os participantes a verificarem todos os sete 
tipos agora. Após completarem o Passo 5 e reverem 
o nível de detalhe para a coleta de dados de custo, 
esta lista pode se modificar.  

• Distribua a planilha e explique que esta é uma lista 
de verificação das tabelas que podem ser 
preparadas para os vários níveis de detalhe para os 
dados de custo. 

As seis tabelas básicas são designadas por um 
número e letra (1A, 2B, etc.) 

As seis tabelas básicas podem ser modificadas 
pela alteração dos títulos e cabeçalhos para servir 
ao número de objetivos. 

As modificações são designadas por número e 
explicadas nas notas no pé da planilha. 

• Encaminhe os participantes à Tabela 1B do 
Apêndice D para ilustrar como as tabelas podem ser 
modificadas. 

A Tabela 1B, conforme aparece no Apêndice D, 
apresenta dados de Nível 1: receitas e despesas 
totais durante 5 anos. 
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Sessão 2: Tomar decisões (Passos 1, 2 e 3) 
 
 A mesma tabela pode ser usada para apresentar 

dados de Nível 2 mudando-se o cabeçalho para 
"Receitas e custos totais por localização" e 
mudando os títulos das colunas para os nomes das 
localizações. 

Encaminhe  os participantes à página 29 no Guia 
do Usuário para um outro exemplo de como uma 
tabela básica pode ser adaptada mudando-se os 
títulos. 

Se um programa tem a capacidade de usar os 
programas de computador para introdução de 
dados e sua análise que acompanham este 
módulo, então os dados podem ser apresentados 
em gráficos, assim como em tabelas. 

• Solicite perguntas e comentários. 

• Oriente os participantes a que estudem os gráficos 
do Apêndice D e verifiquem as tabelas que eles 
precisarão de acordo com o nível de detalhamento 
da coleta de dados e dos objetivos da análise de 
custo. 

 
V. Resumo (5 minutos) 
 
 • Assinale que os participantes completaram os 

primeiros três passos no procedimento da análise de 
custos: especificar objetivos, decidir a que atribuir 
custos e selecionar tabelas.  

• Explique que os passos remanescentes que 
começam com o Passo 4 na próxima sessão, são 
executados pelo pessoal das finanças com base 
nas decisões feitas nos Passos 1 a 3. 
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SESSÃO 2: OBJETIVOS 
 

• Especificar os objetivos da análise de custos 
  
• Decidir a que atribuir custos 
  
• Selecionar tabelas e gráficos 
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PASSOS NA ANÁLISE DE CUSTOS 
 

1. Especificar os objetivos 
  
2. Decidir  a que atribuir custos 
  
3. Selecionar tipo(s) de tabelas e gráficos 
  
4. Estabelecer um sistema de codificação 
  
5. Codificar os dados de rendas (receitas) e 

despesas (custos) 
  
6. Introduzir dados e computar os custos 
  
7. Analisar e interpretar os dados 
  
8. Relatar os achados 
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DETERMINANDO A ABRANGÊNCIA  
 

• País, região, cidade, localidade rural? Múltiplos 
locais ? 

  
• Programa total, projeto, componente do serviço? 
  
• Passado ou futuro? 6 meses, 1 ano, 3 anos ? 
  
• Analisar os dados existentes (retrospectivo)? 
  
• Analisar dados futuros (prospectivo)? 
  
• Custos? Receita ? Ambos ? 
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PLANILHA PARA ESPECIFICAÇÃO                                   DOS 
OBJETIVOS 
 

 
Usuário/audiência 
 _____ Gerente 
 _____ Mesa diretora 
 _____ Diretoria central 
 _____ Financiadores 
 _____ Outro: 
 
 
 

 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

Objetivo  
 _____ Monitorização 
 _____ Eficiência 
 _____ Planejamento 
 _____ Outro: 
 
 
 

 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 

Conteúdo 
 _____ Área geográfica 
 _____ Programa/projeto/atividade 
 _____ Tempo/duração 
 _____ Prospectivo ou retrospectivo 
 _____ Despesas e/ou receitas 
 
 
 
 

 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
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PLANILHA PARA DECIDIR A QUE ATRIBUIR  
CUSTOS 
 
 
 

Nível 1: Programa de APS (custos totais) 
 
 

___________________________ 

Nível 1: Itens do livro razão 
 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

Nível 2: Projetos, subprojetos, localizações, locais, etc. 
 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

Nível 3: Componentes dos serviços de APS  ou componentes gerenciais 
 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 
 
 
 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
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PLANILHA PARA SELEÇÃO DOS  
TIPOS DE ANÁLISE DE CUSTOS 
 
 
 
______ 1. Montante total de recursos gastos e recebidos (N1) 
  
  
______ 2. Receitas e despesas comparadas com o orçamento 

(N1) 
  
  
______ 3. Distribuição de receitas e custos por item (N1) 
  
  
______ 4. Tendências temporais das receitas e custos (N1) 
  
  
______ 5. Distribuição de custos por localização ou instalação 

(N2) 
  
  
______ 6. Distribuição de receitas e custos por serviços ou 

atividades de APS (N3) 
  
  
______ 7. Custos médios (custos unitários) (N3) 
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PLANILHA PARA ESPECIFICAÇÃO DAS TABELAS  
E GRÁFICOS NECESSÁRIOS 
 

  
Tabelas 

 Período 
único 

 Período 
múltiplo 

(tendências) 
TABELAS DE NÍVEL 1: ANÁLISE POR ITEM GERAL DO LIVRO RAZÃO  
_____1.  O montante total de recursos gastos & receitas recebidas  
_____2.  Receitas & despesas totais comparadas com os orçamentos  2A 
_____3.  Distribuição de custos & receitas por item geral do livro razão 
_____4.  Receitas & despesas por item geral do livro razão comparadas com os 

orçamentos  4A 
 

 
1A 

 
3A 

 

 
 

2B 
 

4A1 

 
1B 

 
3B 

 

TABELAS DE NÍVEL 2: ANÁLISE POR LOCALIZAÇÃO OU INSTALAÇÃO 
DE APS 
_____5.  Receitas & custos totais por localização/instalação 
_____6.  Receitas & despesas totais comparadas com os orçamentos 2B 
_____7.  Distribuição de receitas & custos por item geral do livro razão  
_____8.  Receitas & despesas por item geral do livro razão comparadas com os 

orçamentos  4A 
 

 
1B2 

 
3B2 

 

 
 

2B1,2 
 

4A1,3 

 
1B1,2 

 
3B1,2 

 

TABELAS DE NÍVEL 3: ANÁLISE POR SERVIÇO OU ATIVIDADE DE APS 
_____9.    A distribuição de custos por serviço/atividade de APS      
_____10.  Custos médios (custos unitários) de cada serviço/atividade 
_____11.  Receitas & despesas totais dos serviços/atividades comparadas com 

os orçamentos 
_____12. Distribuição das receitas & custos dos serviços/atividades por item 

geral do livro razão  
_____13. Receitas & despesas por item geral do livro razão de cada 

serviço/atividade comparadas com os orçamentos  
_____14.  Distribuição de receitas & custos por localização e serviço 
 

 
5A 
6A 
2B3 

 
3B3 

 
4A4 

 
3B3,5 

 
 
 
 

 
3B2 

6A1 
2B1,3 

 
3B1,3 

 
4A1,4 

 
3B1,3 

 
NOTAS: 
_____ 1. Prepare uma tabela separada para cada período de tempo. 
_____ 2. Mude os cabeçalhos e títulos (e.g., de "Ano 1" para "Central" ou "Pré-Natal"). 
_____ 3. Prepare uma tabela separada para cada localização ou instalação. 
_____ 4. Prepare uma tabela separada para cada serviço ou atividade de APS. 
_____ 5. Mude os títulos no eixo vertical para nomes do item geral do livro razão, mude os títulos no eixo horizontal 

para os serviços/atividades.  
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