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 O gasto é o sacrifício nanceiro de um 
ente público e pode ser subdividido em 
investimento, custo ou despesa. 
 O investimento é o gasto que gera 
benefícios futuros para a sociedade. 
 O custo é o gasto, que pode ser atribuído 
ao produto ou serviço nal. Ele é representado 
de forma mais signicativa que as despesas, 
dentro da sua estrutura contábil.  
 A despesa é o gasto efetuado, no intuito 
do cumprimento administrativo, que apoia a 
atividade principal da instituição. 
 Às vezes, os custos são mal interpretados, 
como sendo, despesas, pois relacionam-se em 
grande parte, aos serviços oferecidos à 
sociedade. Ela se faz necessária para a 
manutenção das atividades operacionais, 
portanto, está relacionada ao valor gasto com a 
estrutura administrativa e o desenvolvimento do 
papel institucional. 
 Quando o gasto ocorrer de forma 
anormal e inesperada estaremos diante da 
perda, enquanto, o pagamento resultante da 
aquisição de bens ou serviços será considerado 
desembolso. 
 Denidos os termos torna-se mais 
evidente a compreensão desses durante a gestão 
administrativa, momento em que os gastos são 
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facilmente identicados, reconhecidos e 
trabalhados, propiciando assim, melhores 
condições para o gestor decidir sobre redução 
de despesas, combate aos prejuízos e, 
principalmente, a continuidade dos serviços 
oferecidos. 
 Portanto, para poder analisar os seus 
gastos, a instituição pública precisa conhecê-los 
e m  p r o f u n d i d a d e ,  b e m  c o m o ,  s u a s 
características e particularidades. Somando-se a 
isso, a decisão  assertiva na redução de gastos, 
sem perder de vista à qualidade dos serviços 
oferecidos à sociedade é o exercício mais 
importante de um gestor. 
 Apresentamos, nesse informativo, 
reexões sobre aplicação e práticas, que nos 
levam ao aprimoramento e interpretação  dos 
procedimentos de gestão de custos, cujo 
pr inc ipal  objet ivo, corre lac iona-se na  
comunicação coesa  interligada  aos órgãos da 
Administração Pública, com atenção, especial,  
à redução de gastos sem debilitar os benefícios 
à sociedade, levando-nos ao  aprimoramento e 
proced imentos  de gestão no âmbi to 
intragovernamental. 
 Fique por dentro!  
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