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Sessão 3: Codificar e alocar os custos  
(Passos 4 e 5 ) 
 
Objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delineamento da 
sessão: 
 
 
 
 
 
Materiais : 

Os participantes deverão ser capazes de : 
• Estabelecer um sistema de codificação para os itens 

cujo custo se vai calcular. 
• Determinar se os custos indiretos, a depreciação, os 

custos não monetários e as moedas estrangeiras 
serão incluídos nas análises. 

• Alocar custos diretamente ou indiretamente. 
• Alocar custos indiretos proporcionalmente de 

acordo com a unidade apropriada de medida 
(e.g., tempo, espaço e distância). 

• Explicar três técnicas para alocar custos 
retrospectivamente. 

 
I.    Introdução (5 minutos) 
II.  Sistema de codificação (30 minutos) 
III.  Características avançadas (40 minutos) 
IV.  Alocação de custos (15 minutos) 
V.   Técnicas dg alocação (15 minutos) 
VI.  Revisão das decisões (30 minutos) 
 
Transparência 8-11:  Sessão 3: Objetivos 
Transparência 8-12:  Características avançadas 
Transparência 8-13:  Alocação de custos 
Transparência 8-14:  Unidades de medida para 

alocação de custos 
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Equipamento: 

Transparência 8-15:   Técnicas para alocação 
retrospectiva 

Folha 8-6:                    Planilha de codificação 
 
Retroprojetor, tela 
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Sessão 3: Codificar e alocar os custos (Passos 4 e 5 ) 
 

I. Introdução (5 minutos) 

 
Transparência 8-11: 
Sessão 3: Objetivos 

• Reveja os objetivos da sessão. 
• Dê uma visão geral das atividades da sessão. 

 

II. Sistema de codificação (30 minutos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folha 8-6: Planilha de 
codificação 

• Reveja os princípios gerais para se estabelecer um 
sistema de codificação. 

Use ou adapte um sistema existente, se possível. 
Torne-o fácil de ser lembrado. 

Letras são lembradas com mais facilidade que 
números. 

Use uma seqüência lógica tal como, localização, 
serviço, item do livro razão. 

Sempre use os códigos na mesma seqüência 
como uma letra; pode significar coisas diferentes 
dependendo da ordem em que seja colocado.  

• Encaminhe os participantes à página 30 do Guia do 
Usuário para um exemplo de um sistema real de 
codificação. 

• Solicite perguntas e comentários. 

• Distribua a planilha e oriente os participantes 
trabalhando nos grupos previamente estabelecidos 
que listem os itens relevantes para cada nível, 
estabeleça um código para cada item. 

Nota: dependendo do tempo disponível, nem todos os 
grupos podem terminar o processo de codificação. O 
objetivo é dar oportunidade para prática suficiente de 
forma que eles o completem sozinhos, fora da oficina. 

• Solicite perguntas ou comentários de todos os 
grupos participantes. 
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Sessão 3: Codificar e alocar os custos (Passos 4 e 5 )  
 

III. Características Avançadas (40 minutos) 

 
 
 
 
 
Transparência 8-12: 
Características avançadas 
 

• Explique que a análise de custos pode se tornar 
mais precisa se certos custos e conceitos forem 
compreendidos. 

• Explique que os participantes podem desejar 
considerar essas características se elas forem um 
fator em seus programas e se eles estiverem 
planejando uma análise de Nível 2 ou de Nível 3. 

Nota: Usando as informações e exemplos contidos no 
Apêndice A, prepare uma apresentação sobre esses 
conceitos,  apropriada às necessidades do programa 
e ao embasamento dos participantes.  

 

IV. Alocação de custos (15 minutos) 

 
Transparência 8-13: 
Alocação de custos 

• Introduza os termos chave. 
Alocar custos significa designá-los a uma ou mais 

categorias de custos. 
Alocação direta é o termo usado quando os 

custos são designados para uma única categoria, 
e.g., o custo das vacinas é designado para 
imunizações. 

Alocação indireta é um termo usado quando os 
custos devem ser designados a duas ou mais 
categorias. Exemplos desses custos são o tempo do 
pessoal e os veículos.  

Alocação indireta pode ser feita igualmente 
(dividida uniformemente entre as categorias) ou 
proporcionalmente de acordo com uma unidade 
apropriada de medida (distância viajada no caso 
de um veículo). 

• Encaminhar os participantes à página 35 do Guia 
do Usuário para exemplo de alocação direta para 
todos os três níveis. 
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Sessão 3: Codificar e alocar os custos (Passos 4 e 5 ) 
 
Transparência 8-14: 
Unidades de medida para 
alocação de custos 
 

• Explique que a alocação indireta igual não é 
recomendada porque não é muito precisa. Por 
exemplo, custos com pessoal podem ser divididos 
igualmente entre três centros de saúde, mas este 
método, embora fácil, não levaria em conta as 
diferenças entre os centros de saúde.  

• Explique as unidades de medida para alocação 
proporcional de custos. 

• Encaminhe os participantes à página 36 do Guia 
do Usuário para exemplos da alocação 
proporcional para cada item. 

• Explique que a alocação proporcional requer 
registros muito bons e, embora demande muito 
tempo, fornecerá estimativas de custo muito boas.  

• Solicite perguntas ou comentários sobre a 
alocação de custos. 

 

V. Técnicas de alocação (15 minutos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparência 8-15: 
Alocação retrospectiva 
 

• Explique que se os participantes estão planejando 
fazer uma análise de custo compilada e 
codificada no futuro (prospectiva), então eles 
podem estabelecer seu sistema agora e os dados 
necessários para a alocação proporcional estarão 
prontamente disponíveis. Se a análise de custos vai 
ser uma parte rotineira de seu gerenciamento, 
então esta abordagem é recomendada. 

• Se as análises de custos forem feitas com base em 
dados já coletados (retrospectiva), então outras 
técnicas de alocação devem ser consideradas. 

• Explique as três técnicas e os prós e contras de 
cada uma. 

• Explique a abordagem recomendada: 
• Recodifique os itens principais que são fáceis de 

categorizar, e.g., contraceptivos. 
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Sessão 3: Codificar e alocar os custos (Passos 4 e 5 ) 
 
 Obtenha estimativas do pessoal (julgamento 

especializado) sobre o tempo despendido nas 
atividades planejadas e no uso do espaço. 

Obtenha uma amostra prospectiva dos itens 
remanescentes, especialmente aqueles 
responsáveis por uma grande parte dos custos. 

• Solicite perguntas ou comentários sobre as 
técnicas de alocação. 

 

VI. Revisão das decisões (30 minutos) 

 
 • Encaminhe os participantes às planilhas que eles 

completaram na sessão 2:  
Decidindo a que atribuir um custo (Folha 8-3) 
Selecionando os tipos de análises de custos 
(Folha 8-4) 
Especificando tabelas e gráficos (Folha 8-5) 

• Oriente os participantes a trabalharem nos grupos 
que eles formaram para preparar as planilhas da 
sessão 2 e rever e modificar aquelas planilhas à luz 
das informações apresentadas na sessão 3. 

• Após 15 minutos, peça uma pessoa de cada grupo 
para descrever qualquer modificação que eles 
fizeram e para  explicar a razão da modificação. 

• Solicite perguntas ou comentários finais sobre a 
sessão 3. 
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SESSÃO 3: OBJETIVOS 
 

• Estabelecer um sistema de codificação 
  
• Decidir sobre a inclusão de custos indiretos, 

depreciação, custos não monetários e moeda 
estrangeira 

  
• Alocar custos direta e indiretamente 
  
• Alocar custos indiretos proporcionalmente 
  
• Explicar 3 técnicas para alocação retrospectiva 
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CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS  
 

• Custos indiretos 
  
• Custos de capital (depreciação) 
  
• Custos não-monetários (contribuições  em bens) 
  
• Moeda estrangeira 
 



 

 
 
Módulo 8: GF; sessão 3; transparência 8-13 

 

45

 

ALOCAÇÃO DE CUSTOS 
 
 

• Alocação direta 
  
  
• Alocação indireta 
  

• Alocação igual 
  
• Alocação proporcional 
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UNIDADES  DE   MEDIDA   
PARA  ALOCAÇÃO  
DE CUSTOS 
 
 
 

Item 
 
Pessoal 
 
Suprimentos  
 
 
 
 
Instalações 
 
 
Equipamento 
 
Veículos 

Unidade de medida 
 
Tempo trabalhado 
 
Peso usado  
Volume usado                            
Unidades usadas  
Espaço usado  
 
Tempo usado  
Tempo usado  
 
Distância viajada  
 
Tempo usado 
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TÉCNICAS PARA 
ALOCAÇÃO  
RETROSPECTIVA 
 
 

• Recodifique todas as transações 
  
• Use julgamento especializado 
  
• Obtenha amostras de custos selecionados 
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PLANILHA  DE  CODIFICAÇÃO 
 

 
  Nível 1: Programa de APS (custos totais) 

  Nível 1: Itens gerais do livro razão 

Código 
 

Descrição Código Descrição 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

  Nível 2: Projetos, sub-projetos, localizações, locais, etc. 

Código 
 

Descrição Código Descrição 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

  Nível 3: Componentes dos serviços de APS ou componentes gerenciais 

Código 
 

Descrição Código Descrição 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
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Sessão 4: Introduzir, analisar e relatar os dados  
(Passos 6, 7 e 8) 
 
Objetivos:  
 
 
 
 
Delineamento da 
sessão:  
 
 
 
 
 
Materiais: 
 
Equipamento: 
 

Os participantes deverão ser capazes de : 
• Introduzir dados e computar custos. 
• Analisar e interpretar dados de receitas e custos. 
• Relatar os achados da análise de custos. 
 
I.    Introdução (5 minutos) 
II.   Introduzir dados ( 20 minutos) 
III.  Analisar e interpretar dados (20 minutos) 
IV. Relatar achados (15 minutos) 
V.  Próximos passos (25 minutos) 
VI. Conclusão (10 minutos) 
 
Transparência 8-16: Sessão 4 : Objetivos 
 
Cartaz, suporte, pincéis, máscara, retroprojetor e tela. 
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Sessão 4: Introduzir, analisar e relatar os dados (Passos 6, 7 e 8) 
 

I. Introdução (5 minutos) 

 
Transparência 8-16: 
Sessão 4: Objetivos 
 

• Reveja os objetivos da sessão. 
• Dê  uma visão geral das atividades da sessão. 

 

II. Introduzir dados (20 minutos) 

 
 • Lembre os participantes que numa análise 

prospectiva  de custos, codificação e introdução de 
dados serão feitos à medida que os custos 
ocorrerem de acordo com o sistema estabelecido. 

• Explique que para uma análise retrospectiva de 
custos há 3 maneiras pelas quais os dados podem 
ser obtidos de registros passados e recodificados. 

Reclassificar os custos totais. 
Reclassificar os custos mensais ou trimestrais. 
Reclassificar as transações individuais. 

• Explique como reclassificar custos mensais ou 
trimestrais usando o exemplo da página 32. 

• Explique como reclassificar transações individuais. 
Por computador. 
Manualmente. 

• Solicite perguntas ou comentários sobre a 
introdução de dados. 

 

III. Analisar e interpretar os dados (20 minutos) 

 
 • Explique que a produção manual de tabelas é 

facilmente conseguida tomando-se os totais do 
Passo 6 e introduzindo-os na tabelas apropriadas.  

• Encaminhe os participantes à página 45 e discuta as 
perguntas que podem ser feitas para ajudar a 
interpretar dados apresentados nas tabelas. 
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Sessão 4: Introduzir, analisar e relatar os dados (Passos 6, 7 e 8)  
 
 • Solicite perguntas ou comentários sobre a análise e 

interpretação. 
 

IV. Relatar achados (15 minutos) 

 
 • Encaminhe os participantes à página 46 e discuta as 

diretrizes para relatar os achados, oralmente e por 
escrito.  

Nota:  Se possível, circule um relatório escrito que seja 
um bom exemplo do que os participantes podem 
fazer. 

• Lembre aos participantes que os objetivos da 
análise de custos especificados na Sessão 2  são um 
bom local para começar quando se prepara o 
relatório. 

• Também observe que pode ser necessário preparar 
mais de um relatório se os objetivos do usuário são 
acentuadamente diferentes. 

• Solicite perguntas e comentários sobre o relato dos 
achados. 

 

V. Próximos passos (25 minutos) 

 
 • Oriente os participantes para trabalharem em 

pequenos grupos conforme designado na Sessão 2. 

• Peça aos participantes para : 
Listarem os passos necessários para implementar 

uma análise de custos em seu programa de APS, 
com base nas decisões feitas na oficina. 

Arrumarem os passos em seqüência. 
Estabelecerem uma data inicial para que cada 

passo seja completado e indicarem o nome da 
pessoa responsável. 
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Sessão 4: Introduzir, analisar e relatar os dados (Passos 6, 7 e 8) 
 

VI. Conclusão (10 minutos) 

 
Transparência 8-1: 
Objetivos da oficina 
 

• Reveja os objetivos da oficina. 

• Reveja a lista das expectativas dos participantes 
registradas num cartaz da Sessão 1 e peça aos 
participantes que indiquem até que ponto elas 
foram atendidas.  

• Agradeça aos participantes por sua atenção e 
trabalho.  
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SESSÃO 4: OBJETIVOS 
 
 

• Introduzir dados e computar custos. 
  
• Analisar e interpretar dados 
  
• Relatar os achados da análise de custos. 
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