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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo geral, expor para o setor florestal o Método de 
Custeio Baseado em Atividades (ABC - Activity Based Costing). Na revisão da literatura, 
descreve-se sobre o cenário atual de crescente competitividade industrial e os instrumentos 
facilitadores da organização moderna como a utilização de tecnologias de ponta, o 
direcionamento à qualidade, a prioridade no monitoramento dos custos e a efetividade do 
gerenciamento responsável pela articulação das mudanças estratégicas e fundamentais no 
momento da globalização dos negócios. Investiga-se sobre os precursores da gestão 
estratégica de custos, da irrelevância dos sistemas convencionais de custeio, abrangendo as 
históricas nuanças dos sistemas de contabilidade gerenciais até os dias de hoje. Apresentam-se 
as limitações da sistemática de custeio presente e convencional com incursões das deficiências 
da contabilidade no setor florestal e discorre-se sobre as proposições do novo enfoque na 
gestão dos custos. Delimitam-se os fundamentos conceituais de custo com ênfase na 
caracterização dos custos de produção de essencialidade didática para o método proposto. 
Informa sobre o preâmbulo do ABC, a estrutura do modelo, a hierarquia dos elementos de 
análise, a dinâmica do fluxo dos custos, referencia os benefícios e restrições do sistema 
proposto e cita os princípios do gerenciamento de custo baseado em atividades. No referente à 
material e métodos, propõe-se uma metodologia associada a um programa de simulação piloto, 
caracteriza-se a empresa a ser estudada e o sistema de custeio adotado. Delimita-se um setor 
da empresa para se instaurar a investigação, o pessoal envolvido e os objetivos propostos 
visando o desenvolvimento da sistemática metodológica. Ao final da apuração dos custos, 
procede-se uma comparação entre os dois relatórios gerados: o convencional e o ABC com 
uma formalização das opiniões dos usuários das informações de custo via questionário. Como 
resultados e discussão foram gerados um fluxograma da apuração dos custos, aglutinados 
centros de custos de pouca relevância gerencial, determinadas as bases de cálculo para a 
contabilidade por atividades e, por fim, confrontados os dados dos distintos relatórios. Chega-
se a conclusão de que o ABC confere a administração da empresa, melhores critérios de 
identificação e monitoramento dos custos dos produtos/serviços, proporcionando um eficiente 
gerenciamento dos processos principalmente, no momento da tomada de decisões estratégicas 
da empresa. Por ter sido realizado com êxito, ratificado pelos usuários da empresa, conclui-se 
que a metodologia proposta, guardada suas proporções e ajustes necessários, permite 
simulações em outros setores da empresa, podendo ser expandida por toda a empresa e 
atendendo a premência das organizações atuais, de se conhecerem com exatidão seus custos de 
produção em ambientes altamente competitivos. 

x 



ABSTRACT 

The general purpose of this is to expose the forest sector, the ABC Method (ABC 
- Activity Based Costing). It is described the present scenery of the increasing industrial 
competitivety and the facilitator instruments of the modern organization such as the utilization 
of high techs, focusing on quality, the priority on the monitoring of strategic and fundamental 
changings at the moment of business globalization. Studies have been done on the precursors 
of strategic administration costs, of irrelevancy of conventional systems of costs, embrancing 
the historic nuances of the accountancy system managements up to our days. The limitation of 
the present and conventional systematic of costing is presented, with incursions of the 
accoutancy deficiencies on the forest sector and it is discoursed on the propositions of new 
focus in the administration of costs. The conceptual fundaments os cost are delimited with 
emphasis on the characterization of the production costs in the didactic essenciality for the 
proposed method. It is informed the preamble of the ABC, the model structure, the hierarch of 
elements of analysis, the dynamics of cost flow, it is bothreferred the principles of cost 
management based on activities. As fot the material and methods, it is recommended some 
methodology associated to pilot simulatiomn program, it is characterized the company to be 
analysed and the costing system adopted. It is delimited a section in the company to establish 
the investigation, the staff involved and the proposed objectives to aim the development of 
methodological systematics. At the end of costs result, it is proceeded a comparison between 
both investigated reports: the conventional and the ABC with a formalization of the users 
opinions about cost information by questionnaire. As results and discussion, relevance were 
agglutinated, it was determined the bases of calculation to the accountancy by activities and, 
finaly, the data of the distinct reports were confronted. We get to the conclusion that ABC 
confers the administration of the company, to have better creterion identification and 
monitoring of the process especially, at the moment of taking strategic decision in the 
company. For having been accomplished successfully, ratified by the company users, it was 
concluded that the proposed methodology, apart from its proportion and necessary 
adjustments, it allows simulations in other sections of the company which can be expanded by 
all the enterprise and meeting the urgency of the current organizations, as well as to have a 
precise knowledge of production costs in highly competitive environments. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IMPORTÂNCIA DO PROBLEMA 

Em praticamente todos os setores industriais, inclusive o florestal, os mercados 

tornaram-se globais com concorrentes em nível mundial fornecendo bens e serviços de alta 

qualidade e de baixos custos. Apesar da oferta de madeira tropical no mercado mundial ter se 

reduzido por parte da Tailândia e das Filipinas que de grandes exportadores, transformaram-se 

em importadores, a indústria florestal mundial tem encontrado novas opções de suprimento de 

matéria-prima para atender a demanda crescente dos clientes através de novos fornecedores 

como o Chile e a Nova Zelândia, por exemplo. 

O setor industrial brasileiro que possuía concessões protecionistas até a década de 

setenta como subsídios e incentivos governamentais que lhes permitiam repassar todos os 

custos ao cliente, se encontra hoje em um ambiente exigente de eficiência no fornecimento de 

novos serviços e de produtos com características mais inovadoras. O mercado consumidor está 

demandando atualmente, produtos de maior grau de processamento tais como o MDF, OSB, 

LVL e demais produtos de madeira consorciada com outros materiais à base de cimento e aço. 

Estas indústrias não medem esforços em pesquisar as necessidades dos seus clientes. Pode-se 

comprovar os resultados deste empenho pelos empreendimentos que estão voltados a 

produção com agilidade, a significativa vantagem competitiva no mercado presente. 

Esta tendência de produtos com melhor grau de sofisticação tecnológica no 

segmento florestal é enfatizado por GRESHAM (1995, p. 11) que relata sobre o aumento da 
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demanda de produtos madeireiros onde tem se buscado peças recortadas e pré-embaladas para 

diversas indústrias de acabamento. Entretanto, afirma sobre a seletividade em 

dimensionamento (conformidade) e da comercialização dirigida a clientes específicos como 

possíveis riscos e condicionamentos do fornecedor. 

Esse crescimento de produtos diferenciados necessários ao mercado, aumenta a 

complexidade da execução do trabalho por toda a indústria gerando uma das principais causas 

do acréscimo generalizado dos custos de produção, agravado pela intensa mecanização e 

automação que alocam os empregados, ainda mais, nas funções de apoio que impulsionam o 

aumento dos custos indiretos em relação aos diretos. 

Diante de tantos desafios, os administradores começaram a se voltar para as 

informações de custo confrontando os dados da contabilidade, fundamentais para tomada de 

decisões gerenciais com suas necessidades de monitorar a evolução em direção às metas 

estabelecidas e atentar para situações de investimento futuro. A geração destes relatórios 

gerenciais se dá através de demonstrações de resultados operacionais para as chefias 

departamentais e sintetizadas para a alta administração. Normalmente, mostram valores 

planejados e reais e, o diferencial entre os dois para o período corrente e anual. 

Na atualidade, observa-se que a essência do valor se sucede no serviço executado 

diariamente pela indústria, visando atender exclusivamente aos clientes por intermédio de 

atividades mais indiretas e intuitivas na qual a vantagem diferencial competitiva é estruturada. 

No entanto, sem menosprezar a área de produção que obviamente agrega mais valor aos 

resultados, ser eficiente tão somente no chão-de-fábrica, não é mais suficiente para se manter 

no mercado. 

Assim sendo, verifica-se que a sobrevivência da empresa num mercado cada vez 

mais competitivo, necessita de informações que apoiem os gerentes na tomada de decisões, 
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resultando num melhor design do produto, na otimização da diversificação de variedades dos 

produtos e na eliminação do desperdício das atividades operacionais. 

Partindo desse pressuposto, verifica-se que os procedimentos contábeis 

tradicionais de alocação dos custos de overhead para custeio de produtos/serviços se 

evidenciam como inadequados, podendo promover distorções no custo final dos 

produtos/serviços por não refletir corretamente a demanda de recursos de cada output 

individualmente. 

Para atender aos anseios dos administradores que esbarram com estes problemas, 

surgiu a abordagem da contabilidade por atividades para gerenciamento dos custos que 

procura corrigir os defeitos relatados nas apurações de custo nessas últimas décadas que, se 

eram aceitáveis no passado, hoje são intoleráveis pelo já exposto. 

1.2 OBJETIVOS 

A finalidade do presente estudo é analisar os resultados da utilização da 

metodologia do Custeio Baseado em Atividades (Activity-Based Costing - ABC) inserida no 

setor florestal. 

Como objetivos específicos têm-se: 

O Identificar o estado atual das informações contábeis referentes aos custos de 

produção necessários ao gerenciamento florestal. 

O Descrever as implicações da sistemática convencional de custeio no setor 

industrial, notadamente no segmento florestal. 

O Demonstrar os fundamentos do Custeio Baseado em Atividades. 
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O Simular o Custeio Baseado em Atividades em uma determinada área da empresa 

florestal. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A COMPETITIVIDADE DO CENÁRIO ATUAL 

2.1.1 Utilização de Tecnologia de Ponta 

A necessidade do uso de tecnologia avançada na manufatura não se resume mais 

em exibir máquinas e equipamentos modernos como ostentação de pioneirismo associado a 

recursos financeiros abundantes. 

Protegido por muito tempo da concorrência externa, o parque industrial nacional 

instalado em grande parte após a 2a Guerra Mundial, demonstra-se em alguns segmentos, 

obsoleto para satisfazer a demanda atual, pois é carente de flexibilidade dinâmica, escalas de 

produção, prazos reduzidos de fabricação, atendimento a novas necessidades dos clientes, 

confiabilidade e menores custos de produção. 

Inúmeros exemplos foram testemunhados de inadequação de produtos 

manufaturados para atender a um público já consciente dos avanços tecnológicos obtidos em 

outros continentes e até nos países vizinhos que iniciaram a abertura do mercado de maneira a 

expandir o desenvolvimento sócio-econômico. 

Na atualidade, o sistema produtivo brasileiro obteve um número expressivo de 

certificações das normas série ISO 9000 em menor espaço de tempo, devido a necessidade de 

imediata adaptação à modernização exigida tanto por consumidores em todo o mundo quanto 

por estímulos governamentais. 
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Como conseqüência destes fatores, as empresas programadas para o futuro e de 

tendências cada vez mais internacionais, estão continuamente buscando procedimentos 

otimizados de produção, via benchmarking, a fim de fomentar a maximização da tecnologia de 

ponta sustentada na melhoria dos processos e incremento das margens de lucro. 

Grandes alterações nos sistemas de produção americanos e europeus foram 

propiciadas em virtude das novas tecnologias industriais implementadas, inicialmente, a partir 

da década de cinqüenta via associação de equipamentos por comando numérico em 

computador cuja evolução proporcionou a viabilidade técnica e econômica compatíveis a 

mecanização e automação de processos. Tamanho desenvolvimento, originou o 

desmembramento de tecnologias CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided 

Manufacturing), FMS (Flexible Manufacturing Systems) e mais atualmente o CIM (Computer 

Integrated Manufacturing) com inovações fabris incorporadas sucessivamente e de 

características estruturais de acordo com o mercado em que atua a organização. 

Paralelamente, no Japão, eram desenvolvidas tecnologias calcadas no humamvare e 

direcionadas a otimização da organização do trabalho tais como o JIT (Just-in-Time), o TQC 

(Total Quality Control) e a filosofia do KAIZEN (contínuo melhoramento). 

2.1.2 Direcionamento à Qualidade 

Com o avanço da competitividade, as indústrias de um modo geral adotam 

inicialmente a propaganda, divulgando a qualidade de seus produtos aos consumidores, atentos 

a diferenciações distintas proporcionadas pela distribuição de mercadorias similares por 

diversos fornecedores. 
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Habituando-se aos novos tempos, a cada dia, aumentam as reclamações dos 

consumidores, contribuintes e fregueses com a aquisição de bens de capital e de consumo 

apoiados pelas associações de classe imbuídas no cumprimento do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Todo esse movimento é impulsionado pelo mercado que reage à crescente pressão 

exercida pelas exigências evolutivas dos clientes cujos anseios, no caso recente brasileiro, 

estavam reprimidos devido as restrições tarifárias da concorrência de produtos-serviços 

externos e que agregam um grau superior de satisfação do consumidor, ávido por itens de 

valoração beneficiados pelos investimentos em tecnologia e que foram proporcionados graças 

a interação cliente-fornecedor sugerida através do pessoal de vendas e pesquisas de mercado, 

por exemplo. 

Em grande parte das indústrias de produtos manufaturados, principalmente os 

seriados, as organizações já perceberam que realizar campanhas específicas de propaganda, 

baixar preços, oferecer brindes entre outros artifícios, podem atender a objetivos apenas de 

curto prazo como, por exemplo, livrar-se do estoque de um determinado produto ou recompor 

uma eventual situação deficitária dos lucros. Tornam-se inexeqüíveis campanhas contínuas 

caso o fabricante deseje obter a fidelidade dos clientes fazendo com que eles retornem a 

adquirir seus produtos e/ou serviços (ALMEIDA, 1988, p. 7-8). 

Considerando efeitos de médio e longo prazo, a promoção da qualidade 

proporciona resultados significativos sobre os lucros nas empresas, quando se orientam para a 

obtenção de menores custos devido a um aumento de eficiência, de uma retenção maior de 

clientes, de uma maior atração de novos clientes e do potencial para cobrar preços mais altos, 

afirmam RUST, ZAHORIK e KEININGHAM (1994, p. 5). 
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Deve-se mencionar que a fidelidade do consumidor está inserida no conceito 

preconizado na análise microeconômica, onde ele escolhe o produto-serviço ótimo a fim de 

maximizar a sua função de utilidade, sujeita à restrição de seu nível de renda e fazendo frente 

aos diferentes preços de produtos similares a sua disposição. 

O alcance da maximização da função de utilidade, da mesma forma, é dependente 

das especificações desejadas pelo cliente e não significam que sejam, necessariamente 

características subjetivas, como luxo ou beleza, por exemplo. 

Por outro lado, tornou-se notório que qualidade deve ser compreendida como o 

somatório de requisitos que visem a satisfação do cliente, além da tradicional conformidade às 

especificações que atendem a somente um item daqueles considerados intrínsecos. 

ALMEIDA (1996a, p. 02-03), menciona uma analogia a um produto de base 

florestal como um móvel de madeira, exemplificando uma seqüência do processo de consumo 

e satisfação do consumidor, considerando alguns itens do conjunto referente ao termo 

qualidade, como se segue: 

Io. Chega-se á conclusão que se necessita de um mobiliário. 

2o. Define-se uma dimensão perante suas necessidades. 

3o. Adota-se um referencial de tonalidade e padrão desejado perante ao ambiente a 

ser instalado (= conformidade). 

4o. Busca-se no mercado o produto especificado de acordo com um preço 

disposto a ser remunerado (= custo). 

5o. Procura-se adquirir o produto escolhido naquela organização onde for melhor 

servido (= atendimento). 

6o. Observa-se a segurança no manuseio do mobiliário, por exemplo, a inexistência 

de arestas que possam, ocasionalmente, machucar crianças e adultos (= segurança). 
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7o. Acorda-se um prazo de entrega onde o consumidor espera receber a 

mercadoria e, que o fornecedor se dispõe a cumprir (= prazo de entrega). 

8o. Procura-se fornecedores que possuam boa imagem, isto é, que tenham algum 

tipo de atestado de idoneidade moral na praça (= moral). 

Da forma como foram descritos os critérios de qualidade, parecem óbvios, no 

entanto, de acordo com GANHÃO e PEREIRA (1992, p. 18), deve-se considerar ainda a 

presença de intermediários, como os revendedores, que além do respeito aos termos 

contratuais estabelecidos com o fornecedor, haverá um consumidor final e, portanto, ele é que 

decidirá se aquele produto atendeu, atende e atenderá seus anseios atuais e de propensão a 

recompra do produto e/ou serviço. 

Sintetizando o assunto, CAMPOS (1992, p. 2) descreve que o verdadeiro critério 

da satisfação é a preferência do consumidor, garantindo a sobrevivência da empresa ao invés 

da predileção do produto de seu concorrente, hoje e no futuro. 

2.1.3 Prioridade no Monitoramento dos Custos 

Como em algumas atividades diárias do cotidiano humano, o processo de trabalho 

pode estar relacionado a rotinas improdutivas desempenhadas no local de serviço, 

comprometendo muitos dos recursos da empresa em inadequada utilização de materiais e 

processos que não resultem nenhum output. 

Pode-se observar que muitas destas atividades repetitivas como por exemplo, 

aguardar ônibus, ficar na fila do caixa, esperar em bancos, correios, supermercados e demais 

lugares, gasta-se uma considerável parcela de tempo cujas conseqüências afetam não só o 
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consumo de tempo em improdutividade, mas também capital e recursos, desperdiçados 

proporcionalmente (IMAM, 1994, prólogo). 

Nesta mesma obra, IMAM (p. 57-58) como também em CAMPOS (1992, p. 2), 

cita-se a relação genérica da produtividade com os possíveis resultados gerados da seguinte 

maneira: 

PRODUTIVIDADE = OUTPUT /INPUT 

Como nem todo input ocasionará o output final, devido a perdas na geração de 

atividades que não adicionam valor, tem-se o seguinte desmembramento: 

PRODUTIVIDADE = OUTPUT I (INPUT REAL + DESPERDÍCIO). 

Estas perdas, conforme o autor, estão classificadas em sete categorias: 

superprodução, defeitos, espera e atraso, estoque de material em processo, transporte, 

processo e movimento. 

De acordo com BRUNT (1992, p. 7), a medida que o tempo passa, surgem 

rotinas na empresa onde não existe a disciplina necessária para promover uma redução 

significativa de custo. Assim sendo, torna-se imprescindível analisar criteriosamente cada 

procedimento, a fim de se buscar novas formas minimizadoras de custo. 

Ao se depararem com a necessidade de reduzir custos, muitas empresas respondem 

com uma diversidade de medidas variando desde simples cortes no orçamento até importantes 

programas de racionalização que, invariavelmente acarretam em supressões arbitrárias danosas 

e comprometedoras do estado de espírito e da motivação dos funcionários. 

Em 1911, TAYLOR (1978, p. 26) preconizava a necessidade de se estimar os 

desperdícios materiais diários, oriundos da rotina do trabalho e decorrentes de atividades 

ineficientes e mal orientadas dos funcionários. 
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Já DRUCKER (1992, p. 129-132) descreve que a única forma de redução dos 

custos é reestruturando o processo do trabalho com estabelecimento de metas anuais de 

incremento da produtividade de cada operação, em torno de três por cento. Além disso, 

informa o autor, "se tudo o que estiver sendo feito se resume em cortar custos, sem a 

instalação de um sistema adequado de prevenção de custos, dentro de poucos anos certamente 

os custos excessivos voltarão". 

Conforme SLACK (1993, p. 100), os programas de redução dos custos, na grande 

maioria, se mostram demagógicos em aparentar uma relevância pontual em determinado 

segmento, ao invés do mais fundamental porém menos confortável, exercício de analisar sobre 

as causas ocultas do custo. Ainda de acordo com o autor, os determinantes estratégicos dos 

custos são o volume de saída por produto, a variedade de produtos e atividades 

desempenhadas e, a variação no volume demandado ao longo do tempo. 

BERLINER e BRIMSON (1992, p. 30) exemplificam a inabilidade no 

monitoramento de custos quando mencionam que estudos elaborados pela Força Aérea 

Americana evidenciaram que 75% dos programas de redução de custos submetidos aos 

contratantes, direcionavam para a redução de pessoal ao invés de torná-los mais produtivos ou 

maximizar o ambiente com fornecedores. 

Mais especificamente, no setor florestal, JOHNSTON, GRAYSON E BRADLEY 

(1977, p. 191-193) destacam que a silvicultura é considerada uma atividade de trabalho e 

capital intensivo que, caso haja uma manutenção elevada do custo de mão-de-obra na estrutura 

de custos totais, será ocasionado um decréscimo da capacidade de competitividade do 

empreendimento florestal perante outras atividades industriais. Sendo assim, deve ser 

priorizado a mecanização das atividades silviculturais, minimizando a intensidade de mão-de-

obra para que as empresas se mantenham economicamente viáveis perante o mercado, não só 
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pela diferenciação, mas sobretudo pela vantagem de custos entre indústrias do mesmo 

segmento e/ou se precavendo de substitutos, caso apareçam. 

Também BREPOHL (1980, p. 03), destaca que o custo de mão-de-obra florestal 

tem uma participação no custo total da produção bastante variável, dependendo do tipo de 

atividade desenvolvida e da capacidade operacional da organização na produção. Toma-se 

como exemplo os custos de exploração florestal não mecanizada e do viveiro de mudas com 

semeadura via seringas onde ocorrem a maior participação de pessoal podendo alcançar até 

60% do custo total. 

Em outra abordagem, ALMEIDA (1994, p. 42-43), destaca a localização dos 

desperdícios que resultam em custos, verificada na atividade florestal como demonstra-se a 

seguir: 

1. Material - utilização de insumos (sementes, fertilizantes, herbicidas, inseticidas, 

etc.) com características não específicas às necessidades e em quantidades inadequadas por 

unidade de produto ou de área. 

2. Método - metodologia de trabalho incompatível ou desatualizada sem 

considerar aspectos ergonômicos, gerando sofisticação demasiada ou ausência de 

aprimoramento nos diversos processos produtivos (semeadura, preparo de solo, plantio, 

manutenção, exploração e transporte). 

3. Mão-de-obra - capacitação inoperante e descontínua, principalmente do 

operariado rural, exigindo maior controle operacional ou excesso, acarretando custos 

superiores ao necessário. 

4. Máquina - redução da competitividade técnica pela inadequação da quantidade 

e qualidade dos equipamentos, ocasionando significativas flutuações nos custos de produção. 
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Grande parte destas perdas está ligada direta ou indiretamente a padronização das 

operações florestais que caso se suceda de maneira adequada, deverá eliminar as diferentes 

formas de se produzir o mesmo output além de servir de registro de aperfeiçoamento dos 

processos sem retrocesso da modernização tecnológica. 

Ratificando, DEVELIN (1995, p. 7), declara que a solução para a redução de 

custos está em identificar e desafiar aquilo que as pessoas na empresa realmente fazem, 

minimizando ou erradicando esforços por meio da ação em melhorar as formas de geração dos 

outputs. 

Quanto ao estabelecimento de um programa de redução de custos, DEVELIN 

(ibid., p. 8) constata que deve haver uma transição rápida à implementação visando intimidar a 

incerteza com obtenção ágil de benefícios; as decisões precisam ser baseadas numa 

quantificação objetiva dos riscos das reduções e dos benefícios gerados; deve ser adotada uma 

metodologia que a administração se comprometa, acatando-a como "racional, objetiva e capaz 

de abraçar todas as funções" e, a estrutura organizacional junto aos sistemas de informações de 

suporte, devem ser revisados devido à criticidade ante a utilização eficiente e eficaz dos 

recursos administrativos. 

A temática de minimização de custos na empresa florestal também se tornou ordem 

do dia em setores rentáveis, como o de celulose por exemplo. Recentemente, KAUFMANN 

citado por JARDIM (1996, p. 45), refere-se que para contrabalançar, pelo menos em parte, a 

queda dos preços internacionais da celulose que passaram de 810 dólares, o valor médio da 

tonelada em 1995 para 600 dólares a preços de hoje, e garantir um retorno aceitável aos 

acionistas, a Aracruz Celulose S A. está investindo na redução de custos operacionais e no 

aumento da produtividade. 
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Em outro relato SHANK e GOVINDARAJAN (1995, p. 298-312), descrevendo 

um estudo de caso em empresa florestal, se referem que na perspectiva de minimização de 

custos em um setor verticalizado como tem sido a tendência do ramo florestal, compreender as 

implicações de como a empresa escolhe concorrer, exige que os benefícios conseguidos por 

novos investimentos tecnológicos sejam condizentes com o posicionamento estratégico 

adotado pela empresa, principalmente, ao se considerar as atividades de corte e transporte de 

árvores que por questões de custo de mão-de-obra, foram terceirizadas na maioria das 

empresas florestais americanas. 

2.1.4A Efetividade do Gerenciamento 

Como conduzir a organização à implementação das mudanças necessárias à 

globalização dos negócios? 

Este tem sido o papel dos agentes fundamentais na estrutura das empresas, a 

gerência. 

Segundo CAMPOS (1994, p. 11), as funções gerenciais demandam conhecimento 

suficiente ao indivíduo para se atingir metas originais. No futuro, a informatização e a 

automação farão com que o trabalho humano fique concentrado nas funções gerenciais onde o 

conhecimento é vital à produtividade e a competitividade. 

Ao se entender que a resolução de problemas é a característica essencial da 

atividade do gerenciamento, deve-se concentrar atentamente à identificação do resultado 

indesejado, sem se confundir causa com efeito. Esta identificação minuciosa deverá 

proporcionar um resultado quantificável que se possibilite almejar metas promissoras. 
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De acordo com CAMPOS (1992, p. 24), é rara a prática de análise de processo no 

comportamento gerencial brasileiro; muitas decisões ainda são tomadas com base na intuição e 

experiência pessoal. 

E comum se observar em uma estratégia empresarial o que deve ser realizado para 

se alcançar uma performance compatível as exigências técnicas e econômicas solicitadas pelo 

pessoal de pesquisa e desenvolvimento porém, freqüentemente, esquecem-se de como deve ser 

realizada determinada atividade para que se atinjam as mesmas exigências requeridas. 

Desde o período acadêmico a análise de causas, costumeiramente, não é realizada 

em detrimento daquilo que se julga, por vias rápidas, a solução do problema. Normalmente já 

se encontram na empresa, aqueles procedimentos tradicionais de rotina elaborados com base 

no planejamento estratégico determinado, às vezes, na época da criação da empresa e, ao 

posicionar o produto final no mercado, verifica-se que os atuais aspectos considerados pelos 

clientes não foram levados em conta ou que o custo de produção se apresenta elevado em 

relação ao mercado de substitutos, cita ALMEIDA (1996b, p. 70). 

Da mesma forma, TOMASKO (1992, p. 219-224), enfatiza que anteriormente, a 

chave do sucesso econômico e da vantagem competitiva se baseava na possessão máxima dos 

recursos necessários ao funcionamento do negócio. Hoje "as organizações se parecem mais 

com teias de aranha do que com pirâmides". Referindo-se ao tratamento dos recursos 

humanos, o autor afirma que o segredo para a administração eficaz de pessoal é tratá-lo menos 

como mão-de-obra e mais como administradores do negócio. 

JURAN (1993, p. 269-270) também compartilha este ideal quando cita que 

inserida em uma nova mentalidade, a gerência tem procurado maneiras de delegar mais 

responsabilidade à mão-de-obra cujo conceito de artesão tem sido de grande auxílio para se 

atingir esse objetivo. Este conceito de artesão, segundo o autor, significa que o trabalhador 
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deve ser qualificado técnica e especificamente na sua função de maneira a praticar suas rotinas 

com elevado grau de auto-suficiência. 

Considerando-se estas indagações, verifica-se a ênfase no treinamento contínuo 

dos empregados em todos os níveis visando suportar e adequar a flexibilidade de anseios do 

mercado com produtos cujos ciclos de vida se reduzem cada vez mais. Esta crescente agilidade 

exigida na tomada de decisões, surge como um requisito de competitividade no processo de 

gerenciamento pois, estratégias melhores tornam-se irrelevantes caso necessitem de uma maior 

extensão de tempo na sua formulação. 

MINTZBERG citado por DAVENPORT (1994, p. 324), descreve que o trabalho 

gerencial é altamente desestruturado e descontínuo. Ele caracteriza o gerenciamento como 

sendo constituído de três papéis principais: interpessoal, informacional e deliberativo. Também 

na sua opinião, os gerentes dedicam pouco tempo a qualquer tarefa isolada e passam grande 

parte do tempo lidando com acontecimentos ad hoc. 

Também BERLINER e BRJCMSON (1992, p. 38), descrevem que as práticas 

gerenciais atuais direcionam a melhoria departamental ao invés da focalização da empresa 

como um todo devido a estrutura pré-existente na organização, se fundamentar em divisões, 

inibindo ações que não impactem diretamente suas próprias áreas de responsabilidade. 

Segundo DRUCKER (1992, p. 104), atingimos uma época onde é necessário 

políticas de remuneração pelo desempenho pessoal e não pelo cargo, até alcançarmos a 

situação em que se remunere um profissional de alto desempenho mais do que a gerência que 

ele se reporta, assim como ocorre no futebol onde paga-se mais ao craque do que ao técnico. 

Na mesma obra, DRUCKER (p. 115-119) desmistifica as novas estratégias 

japonesas quando relata que a competitividade requer liderança em todas as áreas do 

conhecimento: tecnologia, marketing, gerência e um controle rígido do "capital intelectual". 
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2.2 GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS 

2.2.1 A Irrelevância da Sistemática Tradicional 

Existem inúmeros autores que retratam na atualidade, a irrelevância dos sistemas 

de contabilidade para a tomada de decisões estratégicas nas empresas cujas conseqüências 

refletem principalmente, na rentabilidade do negócio em um momento de estreitas margens de 

lucro geradas pela concorrência acirrada na época atual. 

Procurou-se, neste segmento do trabalho, discorrer sobre aqueles pontos de vista 

de maior abrangência e discernimento sobre o assunto. 

Em "Relevance Lost: the rise and fali of management accounting", JOHNSON e 

KAPLAN (1987) apresentam com bastante propriedade e ineditismo a temática histórica da 

contabilidade gerencial. 

Descreve-se a seguir, uma síntese da abordagem destes autores onde tratam a 

reversão do processo de informação gerencial e, demais opiniões de outros autores 

consagrados neste tema. 

De acordo com JOHNSON e KAPLAN (ibid., p. 43-46), os sistemas de 

contabilidade gerenciais expressivos, se iniciaram por volta do final do século XIX e início do 

presente século. Novos impulsos foram tomados quando engenheiros metalúrgicos americanos 

objetivaram controlar a eficiência interna do processo de produção por meio de padrões 

associados a métodos de trabalho. 

Todo esse desenvolvimento ficou conhecido e amplamente caracterizado em 

decorrência dos estudos de administração científica realizados por TAYLOR, que preconizava 

uma organização distinta em três níveis: avaliação e monitoramento da eficiência de tarefas e 
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processos, controle de custos e avaliação de inventário. Este último parâmetro foi introduzido 

pelos contadores. 

Contribuições também significativas vieram de CHURCH e NORTON (ibid., p. 

48), onde preconizavam que, as empresas com linhas relativamente homogêneas de produtos e 

reduzida diferenciação industrial, deveriam ter por objetivo o uso eficiente dos processos. Isso, 

segundo eles, seria o suficiente para garantir a lucratividade da empresa. Para organizações 

com processos não-homogêneos, eles enfatizavam a importância de se conhecer o custo real 

dos produtos fabricados, o que permitiria uma visão geral da lucratividade de cada produto. 

Durante os anos vinte do presente século (ibid., p. 83-85), os autores enfatizam 

sobre o surgimento das empresas multidivisionais em resposta ao crescimento acelerado das 

empresas verticalmente integradas ao fim do século passado e, ao recesso da perda do controle 

gerencial, face a desassociação mais acentuada da figura do proprietário e da administração. 

Naquele momento, iniciava-se uma segregação da gerência estratégica em relação à gerência 

operacional além da utilização do retorno sobre o investimento como forma de delegar aos 

gerentes de divisão, a inteira responsabilidade pela eficiência setorial inclusive em termos do 

uso eficaz do capital. 

Ao mesmo tempo, com o fomento industrial (ibid., p. 112-115), o gerenciamento 

do processo tornou-se mais complexo em função da característica de multiatividades e 

multiplicidade de produtos oriundos dos mesmos processos, acarretando o problema do mix de 

produtos em seus sistemas de contabilidade gerenciais implantados, que se focalizavam na 

geração de informações agregadas de custos. As empresas, não conhecendo o custo individual 

de seus produtos, garantiam a sua sobrevivência através da diversificação. 

No final da década de trinta, surgem os princípios de engenharia econômica, (ibid., 

p. 145) que propiciaram o reconhecimento, nas empresas multidivisionais, de três níveis 
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distintos na estruturação administrativa: estratégico, gerencial (pode-se entender também como 

tático) e operacional que necessitam, para efeito de decisão, de diferentes tipos de 

informações. 

Também no final dos anos trinta, iniciou-se na Grã-Bretanha (ibid., p. 147-148), 

estudos relacionados à pesquisa operacional sobretudo através de físicos, matemáticos e 

estatísticos que formularam modelos analíticos para problemas de decisão do mundo real, 

incentivados pela melhoria da distribuição de recursos militares durante a Segunda Guerra 

Mundial. Grandes avanços na computação fomentaram a disciplina de pesquisa operacional 

com aplicação de diversificados modelos de programação a inúmeros problemas ligados à 

decisão gerencial. A influência de técnicas quantitativas se difundiu para a área de 

contabilidade gerencial sendo desenvolvida, quase que exclusivamente, por pesquisadores 

universitários que, invariavelmente, não se comprometiam em investigar as implicações 

práticas de suas propostas. Finalizando o assunto, os autores (ibid., p. 149) descrevem "os 

conhecimentos dos pesquisadores da pesquisa operacional das questões gerenciais derivavam, 

não do estudo de decisões e procedimentos de empresas reais, mas dos modelos estilizados do 

comportamento gerencial das empresas, criadas por 'teóricos' de outras disciplinas 

acadêmicas". 

Mesmo com a alavancagem da tecnologia de informação em décadas posteriores 

(ibid, p. 164) não se encontrava na literatura especializada nenhuma inovação, apenas 

informatizaram, em termos conceituais, modelos sofisticados para processos produtivos, 

extremamente simples, permanecendo a filosofia contábil de custo agregado; custo variável 

com volume de produção; apropriação dos custos indiretos de fabricação baseado em horas de 

mão-de-obra; orientação para público externo e avaliação de estoques para fins de 

demonstrativos financeiros mesmo em ambientes de começo da automação industrial cujos 



20 

custos indiretos de fabricação assumiam proporções mais significativas na estrutura do custo 

de produção. 

Segundo GOLDRATT (1992, p. 29-30), a contabilidade de custos foi uma 

solução poderosa numa época que mudou o comportamento das empresas industriais. Porém, 

ao sofrerem o impacto da tecnologia global, as suposições sobre as quais a contabilidade de 

custos se baseou, não são mais válidas, tornando-se obsoletas e fazendo muitas empresas 

vítimas de um processo atual inconstante e mutável. 

JOHNSON (1994, p. 20-21) relata que em sua maioria, os executivos que dirigiam 

as empresas americanas nos anos setenta e oitenta foram ensinados a acreditar que os gerentes 

devem controlar a realidade, manipulando as variáveis contábeis, incrementando uma forma de 

"contabilidade por controle remoto" que graças aos poucos concorrentes estrangeiros para 

ameaçá-los na época, milhares de gerentes começaram a dirigir empresas para gerar produção 

e, não para satisfazer os desejos dos clientes. 

Outra consideração importante retrata JOHNSON e KAPLAN (ibid., p. 171) 

quando mencionam que os sistemas gerenciais de contabilidade não estão satisfazendo os 

critérios de tempestividade nos anos oitenta e, as empresas estão contornando essa deficiência 

pela instalação de sistemas de informações gerenciais independentes do sistema contábil, 

demonstrando-se como uma clara duplicação de esforços. 

Da mesma forma, KAPLAN (1988, p. 61-65) afirma que algumas companhias 

estão reconhecendo que seus sistemas de custeio se apresentam inadequados perante a atual 

competitividade empresarial pela carência de exatidão e inabilidade em tempo das informações 

necessárias ao gerenciamento na provisão da eficiência operacional e a ideal mensuração dos 

custos dos produtos. 
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Conforme NAKAGAWA (1991, p. 37), as razões da perda de relevância dos 

sistemas tradicionais são constatados pela redução do ciclo de vida dos produtos atuais que 

distorcem os custos dos produtos além de não permitir um gerenciamento adequado pois a 

mensuração das atividades relacionadas com a produção está comprometida. 

Já PORTER (1992, p. 107) salienta que os sistemas contábeis convencionais 

raramente medem as diferenças de custos entre produtos, compradores, canais ou ambientes 

geográficos. Assim, uma empresa pode cobrar preços excessivos sobre alguns itens de linha ou 

de alguns compradores, enquanto subsidia preços cobrados sobre outros produtos. 

MARQUES (1994, p. 24-25) descreve que os procedimentos utilizados pela 

contabilidade na maioria das empresas, enfocam a apropriação dos custos indiretos de 

fabricação aos produtos, a partir da base volumétrica sobre custos da mão-de-obra direta e 

horas-máquina utilizadas, consagrando o método de custeio por absorção considerado 

enganoso, devido à crescente importância relativa dos custos indiretos, além da diminuição dos 

custos da mão-de-obra direta envolvidos. 

BERLINER e BRIMSON (1992, p. 37-38), referem-se que os cálculos gerados 

pelos relatórios agregados do overhead, através de sistemas de contabilizações convencionais, 

tem impedido os executivos de compreender a real composição dos custos de overhead e, as 

implicações de custos em atividades não produtivas. 

Para finalizar este tema, JOHNSON (1994, p. 29) relata em síntese, o principal 

motivo da relevância perdida: "a relevância não foi perdida pelo uso de informações contábeis 

impróprias para gerenciar. Ela foi perdida pelo uso impróprio de informações contábeis para 

controlar operações de empresas". 
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2.2.2 Limitações da Sistemática de Custeio Tradicional 

Mediante a tantas indagações em 1986, um grupo de contadores de renome, 

consultores, empresários e profissionais ligados a órgãos governamentais, constituíram um 

foro internacional sediado em Arlington, Texas, conhecido como Computed Aided 

Manufacturing International - CAM-I, para se delinear o desenvolvimento de melhorias nos 

sistemas de gerenciamento de custos voltados as questões problemáticas de hoje que são os 

custos indiretos e os serviços administrativos. 

Toda esta recente discussão iniciou-se após a constatação que o custeio baseado 

em volume (Volume Based Cost - VBC), não mais atendia aos anseios da gerência, ávida pela 

economia de escopos e flexibilidade operacional, exigindo informações de custo cada vez mais 

precisas para atender um mercado globalmente competitivo. 

Para suprir muitas destas necessidades do mercado, conforme DEVELIN (1994, p. 

02), elevou-se o custo das funções de apoio tais como engenharia, planejamento, marketing, 

controle de estoques, treinamento e gerenciamento de serviços como manutenção, 

programação e outros que promoveram um aumento em cerca de 50% das despesas em termos 

reais, enquanto que o referente à mão-de-obra na manufatura declinou em um terço, no caso 

do Reino Unido, nos últimos vinte e cinco anos. A seguir demonstra-se essas alterações em 

duas épocas distintas considerando-se as mudanças estruturais de custos. 
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FIGURA 01 - MUDANDO AS ESlRlJIlJRAS DE CUSTO. 
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FONTE: DEVELIN (1994, p. 02). 

Uma outra abordagem sobre as limitações das informações de custo é descrita por 

HRONEC (1994, p. 120-122) onde afirma que os custos sozinhos não medem a complexidade 

da organização de hoje, nem ajudam a administração a focalizar o que é verdadeiramente 

importante para o cliente. Quando se refere à precisão comenta: "temos visto membros da 

administração discutirem sobre a quarta casa decimal, sem serem capazes, no entanto, de 

controlar os problemas de qualidade" . Certas características das informações de custo são 

relatadas pelo autor, correlacionando-se expectativas consideradas pelos diversos setores da 

organização como se seguem: 

TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS DAS INFORMAÇÕES DE CUSTO 
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KAPLAN (1988, p. 61) relata sobre a existência de três funções que os sistemas de 

custeio devem possuir: 

Ia. Avaliação de inventário, a fim de formatar exigências contratuais e de 

conformidade ao imposto de renda; 

2a. Controle operacional, gerando resultados da manufatura para o nível gerencial 

sobre recursos consumidos durante todo o processo produtivo, 

3a. Medição dos custos de produtos individuais. 

JOHNSON (1994, p. 110) cita que as informações da contabilidade de custos 

restringem e confundem os esforços de controle dos custos, porque evidenciam somente o 

valor quantitativo dos gastos e onde se sucederam, porém não é caracterizado o motivo dos 

gastos. 

De acordo com ROBLES JÚNIOR (1994, p. 42), as bases tradicionais de rateio 

dos custos indiretos de fabricação passaram a ser contestados, devido a limitação das 

informações que chegavam aos técnicos da empresa e, até pelo pessoal da controladoria ao 

analisar os custos comparativos por produtos com concorrentes estrangeiros. 

Segundo BRIMSON (1996, p. 24), os executivos da atualidade são estimulados a 

gerenciar a alocação e a absorção dos custos indiretos em lugar de procurar eliminar o 

desperdício e melhorar o desempenho operacional, devido à alocação de atividades não 

relacionadas ao volume com base no volume, estarem agregadas pelos sistemas tradicionais 

que não caracterizam a relação entre as atividades operacionais que originam os custos 

indiretos e os produtos gerados. 

CHING (1995, p. 28-29) descreve três principais razões das técnicas tradicionais 

de custeio não fornecerem informações apropriadas à tomada de decisão: 
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Ia. Decisões de curto prazo, na maioria, são tomadas pela gerência atual de 

maneira indiscriminada e sem comprometimento das conseqüências futuras. 

2a. A descrição dos demonstrativos das despesas reais versus despesas orçadas 

ignora a eficácia e encoraja o desperdício. 

3a. O demonstrativo de lucros e perdas não esclarece as causas para a tomada de 

decisões. 

Também OSTRENGA et al. (1993, p. 40), idealizaram quatro perguntas que 

podem ratificar a probabilidade da existência de distorções nos cálculos tradicionais da 

contabilidade de custos na empresa. 

o Existem produtos/serviços que são intuitivamente mais fáceis ou difíceis de 

projetar ou produzir? 

O Há oferta ou geração, nas mesmas instalações, de produtos/serviços de alto e 

baixo volume? 

O Ocorre na empresa uma base de alocação de custos indiretos orientada para 

volumes (mão-de-obra, hora/máquina, unidades produzidas)? 

O Os custos indiretos (s ta f f e administrativos) representam uma parcela 

importante nos custos totais da sua empresa? 

DI DOMÊNICO (1994, p. 35-39) classifica as limitações dos sistemas tradicionais 

sob o ponto de vista das metas que um sistema de custeio deveria proporcionar em: análise de 

rentabilidade, medidas de controle e custeamento estratégico. Inserido nestes objetivos o autor 

detalha as principais restrições da seguinte maneira esquemática: 
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TABELA 2 - DEFICIÊNCIAS DOS SISTEMAS CONVENCIONAIS DE CUSTEIO. 

.. .., AnáIise de rentabilidade Cohtrole de ,medidas ...•. " Custeamento estratégico 
··t'· .. ," ... . ":" .. ;,. . ..... . 
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FONTE: Dl DOMÊNICO (1994, p. 36-39). 

Outra referência citada por diversos especialistas da área pertence a COOPER e 

KAPLAN (1988a, p. 103), onde relatam que a alta administração não possuía ainda, a sua 

disposição, um sistema de gerenciamento de custos que demonstrasse corretamente a 

mensuração dos custos dos produtos. Estas limitações de rotina podem ser destacadas da 

seguinte maneira: 

~ Os custos indiretos de fabricação são determinados via sistemas de rateio que 

consideram, geralmente, uma base de alocação mínima (horas de mão-de-obra e de máquínas). 

~ Os custos industriais apresentam-se distorcidos sem retratar os efeitos 

operacionais. 

:> Os sistemas tradicionais de custeio não favorecem a identificação do valor das 

atividades. 

:> Os custos da qualidade apresentam-se encobertos pelos sistemas atuais. 
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2.2.3 Implicações das Deficiências da Contabilidade Convencional no Setor Florestal 

A contabilização dos recursos, geralmente considerados necessários no segmento 

florestal, pelas holdings do setor papeleiro, siderúrgico, moveleiro e demais indústrias, são 

determinados da mesma maneira pelos sistemas convencionais de custeio cujos custos de 

processamento silvicultural e pré-industriais são alocados freqüentemente aos sub-produtos, 

produtos e/ou serviços, com base nas horas de mão-de-obra direta e horas de equipamentos, 

sendo que produtos de baixo volume de produção acabam recebendo a mesma carga de custos 

de seus similares produzidos em escala de produção. 

Por outro lado, a mecanização associada a novas técnicas de produção florestal, 

substituem cada vez mais a mão-de-obra direta por custos indiretos através do incremento em 

staff para desenvolvimento de processos inovadores, manutenção e/ou depreciação dos 

maquinários, seguros, suprimentos e outras, cada vez mais presentes no segmento, 

aumentando os custos indiretos que antes, atingiam baixos índices em relação ao custo do 

produto final. 

Antes da abertura do mercado nacional, a maioria dos administradores florestais, 

acreditavam que a abundância de mão-de-obra barata e intensamente empregada em todo o 

território nacional, poderia lhes fornecer uma vantagem competitiva em relação aos 

concorrentes internacionais (ALMEIDA, 1995, p. 09). Todavia o aspecto do descaso da 

qualificação profissional tornou-se iminente pelo comprometimento crescente do funcionário 

com a qualidade e a produtividade dos serviços prestados em um momento que o setor 

florestal, como os demais, estava envolto pela inflação que encorajava a ineficiência e a 

complacência. Naquela época, as empresas se preocupavam em repassar as ineficiências e 
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desperdícios decorrentes para o cliente do processo seguinte, associado a preços mais altos e 

menosprezando incentivos para redução de custos de produção. 

Foi-se agravando a problemática gerencial em contestar, com freqüência, os 

sistemas de contabilidade impostos ao pessoal da área técnica, pelos profissionais de 

contabilidade alheios ao conhecimento de campo em processos operacionais que, na 

atualidade, congrega um mix de produtos e variedades visando atender aos anseios dos 

diferentes estágios produtivos que competem ao setor florestal. 

Para exemplificar, tem-se o caso da produção de mudas florestais onde sabe-se 

que, principalmente nas grandes empresas, há uma produção destinada aos plantios comerciais 

e portanto em larga escala, isto é, de elevado volume e, também uma produção de mudas com 

finalidade de ensaios e experimentos além de espécies nativas para adensamento, de reduzido 

volume comparado às espécies comerciais. Normalmente, esta pequena produção, porém com 

requintes que exigem um tratamento especial, promove uma proliferação de insumos 

exclusivos, necessários à sustentabilidade tecnológica além do visível aumento da assistência 

técnica durante todo o processo produtivo responsável pela maturação adequada das mudas. 

Há algum tempo, com a redução das despesas indiretas, o rateio utilizado pela 

sistemática convencional não penalizava de maneira significativa os custos totais mesmo com 

pequenas diferenciações entre um mix tímido de produtos. Já na atualidade, esta metodologia 

compromete processos inteiramente distintos, ocasionando uma parcela de mudas, por 

exemplo, a ficarem subcusteadas enquanto a maioria da produção torna-se supercusteada pelo 

rateamento das mudas especiais. 

Procedimento idêntico é utilizado nas demais atividades, sejam técnicas ou 

administrativas visando "simplificar" o processo de alocação de recursos porque os sistemas 
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originais de contabilização não previam tamanha complexidade e precisão por parte da 

gerência operacional como já descrito em seções anteriores. 

Também relativo à produção de mudas, GRAÇA e NAKAO (1991, p. 158) 

descrevem que apesar do setor florestal brasileiro ser constituído de empresas de porte, poucas 

são as que dominam detalhadamente os seus custos e em particular, os custos de produção de 

mudas. 

De acordo com SPEEDEL (1966, p. 124), o cálculo de custos, na época, baseava-

se no plano de execução inserido no planejamento anual da empresa florestal cuja subdivisão 

deveria abranger os custos de mão-de-obra, de máquinas e de material além dos custos de 

terceiros. O gerenciamento, na sua opinião, deveria estimular a administração a reduzir os 

custos reais e controlar a eficiência. 

Segundo JOHNSTON, GRAYSON e BRADLEY (1977, p. 710-711) a 

contabilidade florestal quando investigada, indica onde é necessário se obter melhorias caso 

haja homogeneidade em relação a operacionalidade das atividades florestais. Também pode 

elucidar a utilização de recursos se de maneira eficiente ou não e, se instituir a economicidade 

da operação e/ou do empreendimento. Já nesta obra, os autores alertavam sobre cautelas a 

serem tomadas em relação às deduções das informações de custos quando referiam-se, 

especialmente, a operações que pudessem gerar uma variedade de produtos por meio do 

mesmo processo. 

Conforme EMERENCIANO (1990, p. 20-21), as decisões provenientes da 

contabilidade de custos a serem tomadas por uma empresa referentes ao Manejo Florestal 

incluem, além da estratégia do negócio, aspectos políticos, prognoses da situação de demanda 

de madeira, as considerações financeiras e os incentivos governamentais, caso existam. 
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Por outro lado, surge uma questão quando se observa o tratamento dos 

desperdícios no empreendimento florestal. Pode-se mencionar que as informações sobre 

refugos, perdas da produtividade no maciço, adubação inadequada, mudas perdidas no 

processo de produção e expedição, ausência de capacitação profissional, atrasos no transporte, 

demora em armazenamentos, capina química ineficaz, ressemeios e tantos outros prejuízos 

econômicos são medidos e contabilizados na empresa florestal? 

Simplesmente, costuma-se tolerar margens consideradas aceitáveis pelo bom senso 

e desprendimento experimental (ao invés de fatos e dados) e, apropriá-las na totalização da 

operação, supercusteando valores de incômoda busca das causas potenciais devido à 

aglomeração de diferentes geradores de custo responsáveis pelos desperdícios na manufatura 

de produtos/serviços florestais. 

De maneira conservadora, a contabilidade de custo só informa a gerência florestal 

sobre os resultados dos custos dos processos, esquecendo-se da qualidade e, caso os custos 

superem o planejado, alertam para a variação desfavorável porém não auxiliam na identificação 

técnica e operacional do que deve ser corrigido. Talvez se elimine um recurso, tentando-se 

minimizar o orçamento e, por outro lado, se prejudique seriamente um procedimento 

estratégico importante. 

Sobre esse aspecto, CONDÉ e OLIVEIRA (1993, p. 75) enfatizam a necessidade 

da organização florestal controlar a relação entre qualidade e rentabilidade através da 

apropriação dos componentes da "floresta escondida" utilizando bases mensuráveis de maneira 

priorizada. 

HILDEBRAND (1995, p. 99-100), ao utilizar alguns conceitos do Custeio 

Baseado em Atividades (ABC) para desenvolvimento de um sistema computadorizado de 

apropriação e análise dos custos de produção florestal, relata que na concepção teórica do 
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sistema proposto, podem ocorrer imperfeições cujas adaptações práticas são recomendadas 

após uma simulação e contínuo melhoramento. Na descrição do estudo, a autora conclui que o 

custo da atividade de administração "é partilhado entre os projetos florestais através de critério 

de rateio[?] definido pelo usuário do sistema". Devido à abordagem introdutória do ABC, não 

houve citações sobre a ineficiência de procedimentos comuns da contabilidade no setor 

florestal. 

A importância da precisão do sistema de custeio é descrita por OPENSHAW 

(1980, p. 4) como fundamental para o planejamento e orçamento florestal servindo como base 

para comparações e análise de alternativas de investimentos necessárias ao gerenciamento 

operacional dos custos de atividades silviculturais. 

HELLINGA (1993, p. 400) relata sobre a importância da empresa utilizar 

princípios financeiro-contábeis para calcular a rentabilidade, já que dependendo da situação 

considerada, o investimento florestal pode se apresentar como pouco rentável em virtude do 

tradicional custeio das atividades silviculturais, infra-estrutura e ainda, do aporte de capital em 

tecnologia avançada, ocasionando um incremento dos custos indiretos e do custo financeiro do 

empreendimento. O autor também atenta para o fato de se observar que estes custos, apesar de 

se demonstrarem essenciais no planejamento da empresa verticalizada, nem sempre são 

considerados na literatura e prática florestal. 

Em outro trabalho, FAO (1992, p. 01), é destacado o papel gerencial na habilidade 

de analisar os custos florestais ao invés da simples constatação e registro dos resultados cujo 

rastreamento e busca dos fatores causais, devem ser relacionados de maneira eficaz e no 

momento da tomada de decisão entre as alternativas presentes. 
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2.2.4 0 Novo Enfoque na Gestão de Custos 

Diante de informações conflitantes sobre a problemática dos sistemas de 

contabilidade convencionais, concluiu-se que deveria existir uma nova estratégia de gestão dos 

custos. 

Especialistas no assunto apontam uma série de requisitos comuns ao novo enfoque 

do gerenciamento que visa sustentar a empresa frente à competição em preços, mercados, 

diferenciação de produtos, barreiras à entrada e outros mecanismos de limitação comercial, 

presentes no mercado global de produtos e serviços. 

O momento atual exige um predomínio da administração gerencial sobre a anterior 

administração financeira onde a ênfase na apropriação dos custos que servia para emissão de 

demonstrativos contábeis, não atendem mais aos processos decisórios cujo comportamento 

dos custos reais devem ser refletidos, além do contínuo monitoramento da eficiência interna 

dos processos operacionais do empreendimento. 

Na concepção de BERLINER e BRIMSON (1992, p. 127), nos ambientes 

modernos de processo de manufatura, o capital torna-se cada vez mais necessário e, a 

evolução tecnológica ainda contribui para a redução do ciclo de vida dos equipamentos, 

fazendo com que o planejamento, a coordenação e a revisão contínua sobre a metodologia a 

ser empregada tornem-se a chave do sucesso da implementação das mudanças estruturais nos 

sistemas de custeio. 

TAFNER e FAUSTINO JÚNIOR (1995, p. 31-32) relatam que, freqüentemente, 

as empresas competem muito mais em termos de capacidade de inovação do que em produção 

física e é no valor da inovação e da novidade que o consumidor, muitas vezes, se apega. Assim 

sendo, nem sempre baixos custos de produção conferem uma satisfação maior ao consumidor 
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que pode estar interessado nos atributos tecnológicos necessários para cobertura dos 

investimentos e que poderão subsidiar margens de lucro substanciais ao fabricante. 

BORNIA e KLDEMANN NETO (1994, p. 319) afirmam que das muitas 

informações gerenciais da empresa moderna, a mensuração das perdas e das atividades que não 

agregam valor aos produtos, tornam-se de suma importância aos usuários dos novos sistemas 

de custos. 

Segundo SELIG e KLIEMANN NETO (1994, p. 364), a tendência dos novos 

modelos de sistemas de custos devem incorporar valores reais envolvidos nos processos de 

fabricação em comparação aos valores que os consumidores aceitam pagar (custo-meta) 

visando-se avaliar o grau de competitividade da empresa perante o foco nos desejos dos 

clientes, premissa fundamental em sistemas atuais de organização empresarial. 

De acordo com HRONEC (1994, p. 124-125), um sistema de custos avançado 

apoiaria a administração em diversos processos transacionais internos com suporte nos 

diferentes níveis gerenciais fomentando a melhoria contínua e a identificação de causas dos 

custos direcionados à flexibilidade, a inovação e a satisfação dos consumidores. Este novo 

sistema englobaria. 

O Identificação e controle dos custos indiretos. 

O Operacionalidade visando minimizar relatórios sobre transações e variação. 

O Controle de custos e de produtividade por meio de inovadores critérios de 

desempenho (tempo de setup, níveis e velocidade dos estoques, utilização do espaço fabril, 

etc). 

O Tomada de decisões de preço e investimentos com base no ciclo de vida do 

produto (medidas não apenas financeiras). 
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SHANK e GOVINDARAJAN (1995, p. 187) relatam que o papel do controller 

tem se alterado de forma significativa, em vez de ser fonte das informações dos relatórios 

financeiros, passou a ser visto como facilitador, oferecendo conhecimento sobre o processo de 

controle e de medição. As empresas devem acreditar, relatam os autores, que os resultados 

financeiros positivos decorrem da bem sucedida implementação dos fatores críticos do sucesso 

via medidas não-financeiras como qualidade intrínseca do produto e a satisfação do cliente, 

associados a estratégia da empresa. 

Neste ambiente de transformação do foco dos sistemas de gestão dos custos, 

denotam-se necessidades de respostas mais ágeis que conforme CHING (1995, p. 20-21), 

significam: 

O Menor tempo a ser despendido no processamento de transações contábeis. 

O Maior qualidade dos relatórios gerenciais relevantes ao negócio. 

O Menor ênfase nos controles que não agregam valor. 

O Maior ênfase e recursos no suporte de decisões gerenciais. 

O Projeções futuras voltadas á decisão minimizando retrocessos de análises 

históricas. 

Considerando-se os objetivos gerais dos novos sistemas de custeio pode-se 

delinear características fundamentais citadas por três autores descritos a seguir: 



TABELA 3 - Novos ENFOQUES DA GESTÃO AVANÇADA DE CUSTOS . 

Segundo ·, 
:'c····OIDOMÊNICO · ..... 

:> Análise de rentabilidade 

:> Medidas de qualidade 

Segundo 
. ". OSTRENGA et 01. 

:> Análise do processo.do negócio :> "·Análise de rentabilidade do .. ; 
pi'o<hÍto e do cliente ' ,.,'";''' 

:> Custeio baseado em atividades :> . Orçamento eficaz . 
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:> Custeio estratégico :> Aperfeiçoamento continuo :> ',Gestão de processos e atividades 

:> Medidas de perforinance ., 

FONTE : DI DOM~NICO (1 994 , p. 35); OST RENGA et . a i . ( 199 4 , p . 34 ) e 
CHIN G (199 5, p . 20-21 ) 

Nota-se que nas três distinções de características, há um direcionamento claro 

quanto ao planejamento, controle e melhoría dos novos sistemas de modo a facilitar a 

interação das metas do gerenciamento baseado em atividades (Activity Based Management -

ABM). Da mesma forma, a visão voltada á satisfação do cliente se dirige para aquelas 

atividades respaldadas pelo mercado consumidor cujas medidas de performance geradas, 

tomam-se fatores fundamentais para o desenvolvimento e a prosperidade da organização. 

Estas medidas de performance se traduzem em indicadores internos e externos que abrangem e 

dão relevância ao sistema de medição não-financeiro tais como produtividade, compatibilidade, 

qualidade e velocidade, oferecendo um equilíbrio estratégico de avaliação das atividades de 

valor. Para exemplificar alguns destes fatores, tem-se: 

:> Índice de satisfação do cliente. 

:> Percentual de perdas (produtos defeituosos, desperdícios, etc.). 

:> Percentual de participação no mercado. 

:> Prazo de entrega de produtos. 

:> Tempo de geração de produtos. 
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Todas essas medidas de desempenho devem ser monitoradas e voltadas ao 

contínuo melhoramento, de forma a demonstrar um cenário presente e, sobretudo uma 

tendência particular em comparação aos melhores desempenhos do mercado. 

Segundo a visão do futuro de BRIMSON (1996, p. 55-59), as novas formas de 

gestão da produção irão forçar as empresas emergentes a competir, principalmente com 

recursos de capital, tecnologia e conhecimento. A eliminação de desperdícios será fundamental 

na empresa bem sucedida exigindo operários envolvidos diretamente na determinação da causa 

do problema através de programas como Just-in-Time e Gerenciamento da Qualidade Total. O 

quadro geral será de simplicidade com uma máquina para diversos processos eliminando 

recursos em preparações que não agregam valor e reestruturadas para reduzir tempo. Neste 

novo ambiente, o autor informa que a rastreabilidade do custo torna-se mais crítica do que a 

distinção tradicional entre custos fixos e variáveis, resultando em menos alocações arbitrárias e 

erodindo a segregação entre custos diretos e indiretos. 

Neste novo direcionamento da gestão de custos surgiram recentes métodos, como 

UEPs (método das unidades de esforço e produção) e GECON (sistema de informação de 

gestão econômico), já implantados em várias empresas com procedimentos padronizados sem 

alterar radicalmente a prática contábil mas aperfeiçoando-a operacionalmente. Entre estes 

métodos nasceu um novo enfoque já utilizado em larga escala onde conclui-se que são as 

atividades das áreas funcionais de manufatura as consumidoras de recursos e, 

conseqüentemente, os produtos gerados gastam suas respectivas atividades. Pode-se 

exemplificar citando as atividades de compra de fertilizante, manutenção de equipamentos, 

gradagem do solo, derrubada de árvores e outras no caso da empresa florestal. Esse método 

recebeu o nome de Activity Based Costing. 
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2.3 CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES (ACTIVITY-BASED COSTING / ABC) 

2.3.1 Fundamentos Conceituais de Custo 

Mediante procedimentos pré-estabelecidos, normalizados e planejados por 

qualquer empresa, todas as atividades desenvolvidas, diariamente, demandam recursos que 

representam custos cujo eficaz balanceamento fornecerá o objetivo do empreendimento que, 

freqüentemente será a maximização dos lucros. 

Na literatura especializada há uma diversificada conceituação do termo custo 

diferenciando-se de outros como dispêndio, despesa, gasto, desperdício, etc. Da mesma forma, 

há distintas classificações de acordo com critérios de posicionamento no processo industrial e 

de sua finalidade. Assim tanto pode-se ter classificações funcionais (por departamentos), 

proporcionais (fixos, variáveis e semi-variáveis), de alocação ao produto (diretos e indiretos) 

ou estruturais (gerencial, contábil e fiscal). 

Conforme IUDÍCIBUS (1987, p. 103-104), o custo pode ter diferentes definições, 

dependendo do foco que se pretende. Para o setor comercial o custo significa o quanto foi 

gasto para se adquirir um certo bem, objeto, propriedade ou serviço. Sendo assim, a noção de 

custo representa a troca de um bem recebido por uma certa quantia em dinheiro. Já para as 

empresas industriais o custo de um bem é o valor atribuído aos insumos contidos na produção 

finalizada, porém mantida em estoque e, o custo do período é quando, no momento da venda, 

a receita é despreendida via comercialização no mercado. 

Segundo MARTINS (1991, p. 24), o custo torna-se um gasto no momento da 

utilização dos fatores de produção para fabricação de um produto ou execução de um serviço. 

Pode-se exemplificar que o fertilizante é um gasto no momento de sua aquisição, quase que 
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imediatamente, torna-se um investimento (gasto ativado em função da sua vida útil ou de 

benefícios atribuíveis a futuros períodos) e assim permanecendo durante seu tempo de 

estocagem até a época de aplicação onde surge o custo do fertilizante como integrante do 

processo de adubação (do solo, por exemplo) que mais uma vez, torna-se investimento. Este 

procedimento bilateral de ora custo, ora investimento, no caso exemplificado só terminará no 

momento da comercialização da madeira, considerando-se que este seja o produto final da 

empresa. 

Sendo assim, qualquer empresa privada ou não, consome uma infinidade de 

recursos e o consumo desses recursos é o que caracteriza os custos do empreendimento. O 

conceito de custo, portanto, se relaciona à aquisição, utilização e reposição dos recursos 

consumidos pela empresa através de um ciclo de operações. De modo geral na iniciativa 

privada, com base no custo do produto, estratégia comercial e margem de lucro estipulada, 

determina-se o preço de venda para o mercado consumidor. 

Visando-se não delongar por demasia em descrições das diversificadas categorias 

de custos já bastante discutida em trabalhos anteriores, tratou-se de caracterizar os custos de 

produção nos quais se incorre por uma melhor alocação dos produtos/serviços como os diretos 

e indiretos não só pela importância do tratamento desta categoria nos sistemas atuais de 

produção mas, sobretudo pela essencialidade didática do método proposto. Então de maneira 

genérica tem-se: 

O Custos diretos, aqueles que podem ser identificados ou relacionados direta e 

exclusivamente com o produto, podendo ser fácil e confiavelmente apropriado. 

O Custos indiretos: aqueles que não estão relacionados diretamente com o 

produto ou parte dele. Normalmente são apropriados separadamente e imputados aos produtos 

por meio de rateio. 
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2.3.2 Síntese Histórica do ABC 

Os primeiros indícios do conceito inovador daquilo que posteriormente seria 

conhecido como custeio baseado em atividades, derivou-se de MILLER e VOLLMANN 

citados por OSTRENGA et al. (1993, p. 157) onde os dois autores dissertaram sobre a 

tentativa fundamental de identificar as causas dos custos indiretos, isto é, aqueles que não 

estão envolvidos diretamente com o processo produtivo, no moderno ambiente industrial em 

um artigo intitulado The Hidden Factory (1985, p. 142-150). Aqueles autores conseguiram 

demonstrar que o problema dos custos indiretos não é momentâneo, mas crescente devido ao 

aumento do ritmo de mecanização/automação e do pessoal de apoio, tido como necessário 

para sustentar tantas inovações. A etapa crítica para o gerenciamento, seria definir uma relação 

de causa e efeito entre os custos indiretos gerados e aqueles consumidos pelos objetos de 

custo (produtos/serviços). 

Ao caracterizarem dois ambientes inseridos na mesma unidade industrial, os 

mesmos autores citados, chegaram a conclusão que para cada unidade de produto concluída no 

chão-de-fábrica é simples se determinar a quantidade de mão-de-obra direta e os insumos 

necessários ao processo porém, na "fábrica oculta", onde está a maioria dos custos indiretos de 

fabricação (CIF), o verdadeiro consumo é proporcionado por transações e não pela geração de 

produtos físicos. 

Ainda segundo estes autores, os gerentes de produção devem observar além dos 

procedimentos contábeis para analisar e classificar os custos de uma forma que tenha 

significado operacional, visando compreender e planejar estratégias de como gerenciar a 

fábrica oculta. 
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Essa nova visão dos custos desencadeada pelos conceitos da fábrica oculta com 

foco em "transações" como causa dos custos indiretos, passou a interessar aos pesquisadores 

ligados tanto a área de engenharia como a de contabilidade. Surgiu então, a partir daí a 

necessidade de se integrar opiniões onde foi constituído um Fórum Internacional (CAM-I) 

como já mencionado em seções anteriores. 

Em seguida, pesquisadores que compunham o fórum, ligados a Harvard Business 

School conduziram os primeiros estudos de casos. Estes pesquisadores conhecidos como 

COOPER e KAPLAN publicaram um artigo intitulado How Cost Accounting Distorts Product 

Costs (1988b, p. 20-27) onde demonstraram que importantes produtos de alto volume 

apresentaram custos significativamente menores do que se imaginava. Os autores concluíram 

que se os custos demonstravam-se errados, então todas as decisões sobre preços, mix de 

produtos e promoções poderiam estar encobrindo a lucratividade a longo prazo. 

2.3.3 Estrutura do Modelo 

No desenvolvimento de debates do CAM-I, foram definidos novos postulados para 

a contabilidade gerencial inseridos no atual ambiente tecnológico, onde ficou caracterizado que 

a base para o registro e acúmulo dos custos dos produtos/serviços seriam as atividades. 

De acordo com BERLINER e BRIMSON (1988, p. 8), a contabilização de 

atividades é o fundamento da base conceituai do Cost Management System (CMS), "uma vez 

que propicia um suporte natural para descrever o processo de manufatura; um denominador 

comum entre contabilização de custos, medições de desempenho e administração de 

investimento; e a visibilidade de atividades que não adicionam valor". 
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Deve-se ressaltar que a decisão de se optar por atividades é oportuna pela 

compreensão simples por parte de engenheiros, técnicos, contadores, economistas e da alta 

administração pois relacionam-se a eventos de rotina, familiarizados na manufatura, ao invés 

de termos financeiros, nem sempre entendidos pelos usuários das informações de custo. 

Visto desta forma, a contabilização dos custos, caracteriza-se pela identificação 

dos custos de execução das atividades significativas do negócio objetivando-se determinar suas 

eficiências e eficácias em virtude das atividades consumirem recursos enquanto que os 

produtos/serviços consomem atividades, ou seja, necessitam de atividades para serem 

processados até se atingir seus objetivos. 

Conforme NAKAGAWA (1994a, p. 39), pelos pressupostos do ABC os produtos 

surgem como conseqüência das atividades críticas necessárias para serem produzidos e, de 

maneira a se atender possíveis necessidades e expectativas dos consumidores. 

CHING (1995, p. 40) descreve que o método ABC permite balancear 

adequadamente a demanda e o fornecimento de recursos por parte da empresa, evidenciando 

os recursos consumidos pelas atividades essenciais ao processamento industrial da empresa. 

Diferentes produtos, marcas, consumidores e canais de distribuição fazem um 

tremendo diferencial na demanda de recursos das empresas, por isso a análise do ABC 

consegue posicionar, exatamente, quais atividades estão associadas com o segmento do 

negócio e como essas atividades estão comprometidas na geração de rendimentos e no 

consumo de recursos, afirmam COOPER e KAPLAN (1991, p. 131). 

Como demonstrado, pode-se esquematizar a estrutura de custo do ABC da 

seguinte maneira: 
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FIGURA 02 - ESlRUI1JRA MODULAR 00 ABC. 

~ __ ~RE~C_UR __ SO __ S __ ~~---+' LI ___ A_TI __ VID __ AD __ E_S __ ~r----+' LI ____ p_~_O_D~UT--o-S--~I -
.~ 

(o que foi gasto) (onde foi gasto) (para que foi gasto) 

FONTE : GANTZEL e ALLORA (1996 , p . 74 ). 

Dessa forma, a principal função desempenhada pela atividade é converter os 

recursos em produtos/serviços, mesmo que esses recursos estejam distribuídos em diferentes 

áreas funcionais da empresa. 

Configurando-se a estrutura do ABC para o caso florestal tem-se: 

FIGURA 03 - MODELO ABC NO SETOR FLORESTAL. 

RECURSOS 

~ HUMANOS 

~ MATERIAIS 

~ TECNOLOGIA 

~CAPITAL 

(inpu/) 

ATIVIDADES 

~ SELEÇÃODE 
PESSOAL 
~ MANUTENÇÃO 
CORRETIVA 
~ GRADAGEM 
~ TRANSPORTE 
~ SEMEADURA 

. ~ -- ' ...... '----
(manufac /ure) 

PRODUTOS 

~ MAD. PARA 
ENERGIA 
~ MAD. PARA 
CELULOSE 
~ MAD. PARA 
SERRARIA 
~ MAD. PARA 
POSTES 

(ou/pu/) 

A grande estratégia do método ABC é analisar se as atividades demandadas são 

realmente necessárias ao negócio, ao invés da atitude gerencial, por intermédio das 

informações financeiras atuais, decidir eliminar o suprimento de recursos em determinado setor 
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através do corte de pessoal, redução de ligações telefônicas, cafezinho e demais gastos, por 

vezes considerado infiutífero diante da situação em dificuldades que se encontra a organização. 

Resumindo, a utilização do ABC supera as expectativas de redução de custo na 

atualidade porque identifica, por conseqüência de sua implantação, recursos inadequadamente 

utilizados. A seguir, demonstra-se uma síntese da visão dos custos pelos métodos de custeio: 

FIGURA 04 - REDUÇÃO DE CUSTOS: VBC X ABC. 

ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS 

TOMADA DE DECISÃO VIA 

VBC 

1 
ATAQUE DIRETO AOS 

RECURSOSCONSUNITOOS 

TOMADA DE DECISÃO VIA 

ABC 

1 
ATAQUE DIRETO AO 

VALOR DAS ATIVIDADES 

Segundo BRlMSON (\ 996, p. 62), em última análise, a empresa pode gerenciar 

apenas o que faz através de suas atividades, entendendo a demanda de recursos corretamente 

atribuídos às atividades atuais existentes (custo da atividade), o volume de sua produção 

(medida de atividade) e como a atividade é desempenhada (medida de desempenho). Essas 

resultantes originam a contabilidade por atividades que nada mais é do que um "processo de 

acumulação e rastreamento de custos e de dados de desempenho para as atividades da 

empresa, proporcionando o f eedback dos resultados reais comparados com o custo planejado, 

para iniciar ações corretivas sempre que necessário" . 
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Pode-se concluir então, que as atividades representam uma poderosa ferramenta de 

gerenciamento empresarial cujas características alimentam a base estrutural para decisões de 

planejamento, monitoramento e melhoria tais como: evidenciam o nível de detalhe apropriado 

para rastrear os recursos empregados; otimizam a precisão da contabilidade; direcionam os 

custos; reduzem o tempo de análise de alternativas; dirigem-se à estratégia do negócio e 

subsidiam o melhoramento contínuo. 

Quando um produto/serviço é gerado como modelo único, observa QUELHAS 

(1994, p. 69) (e mesmo assim, com restrições), a contabilidade tradicional ainda é adequada 

para medição da performance. Todavia, com a crescente complexidade industrial, tornou-se 

imprescindível que o sistema de custo leve em consideração as atividades relacionadas com a 

sua fabricação. 

O procedimento desejado para a condução do gerenciamento baseado em 

atividades é observar a organização como um grupo de processos compostos por atividades 

críticas, viabilizadas pela análise de valor e confrontadas pelas necessidades e expectativas do 

cliente. 

Sobre este aspecto, DI DOMÊNICO (1994, p. 51), ainda relata que a visão 

organizacional por processos é o requisito conceituai mais importante para a construção do 

ABC, ao contrário da hierarquia de departamentos funcionais e isolados quando referem-se a 

problemas de redução de custos. A conseqüência é que devido à dependência departamental, 

os esforços de otimização de processos podem resultar simplesmente, na transferência de 

problemas para outros departamentos da empresa, na geração de novos impasses de maior 

complexidade e/ou em retrabalhos por outros setores da organização. Essa orientação voltada 

para os processos pode, assim ser visualizada como segue. 



FIGURA 05 - VISÕES DA ORGANIZAÇÃO. 

VISÕES DA ORGANIZAÇÃO 

VISÁo FUNCIONAL 

DBP. COMER. 

I DIV. PE.'lQ.1 I DIV. sn.v.1 DIV. PESSOAL IV. 'I'1tEm. 

VISÃO DOS PROCESSOS 

I PRODuçÃO I_I PRODUÇÃO I_I ADMINIS- 1_ I COMER<;IA-I 
LFlDRESTALJ IlNDusTRlAI.j TRAÇÃO I LlZAÇAO I 

FONTE: PENA e LIMA ( 1994, p. 240), adaptado 

2.3 .4 Hierarquia do Modelo 
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Já discorreu-se bastante sobre atividade mas, como identificar esta unidade na 

rotina operacional da empresa? 

Pode-se comentar que inserida na visão funcional da empresa, um processo 

representa um conjunto de atividades que possuem um objetivo comum e especializado no 

negócio. Por exemplo, o processo de produção de mudas florestais consiste de um grupo finito 

de atividades individuais que caracterizam o padrão desejado da muda: preparo de substrato, 

enchimento de recipiente, semeadura, encanteiramento, maturação (irrigação / adubação / 

raleamento) e expedição. As funções ao mesmo tempo se decompõem em processos que 

constituem um conjunto dinâmico de atividades em andamento. Neste momento, alcança-se as 
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atividades cujas ações planejadas orientam-se para se atingir metas e objetivos do processo 

acarretando o cumprimento parcial da função. 

Objetivando-se acatar os princípios da metodologia padronizada pelo Cost 

Management Systems (CMS) de sentido restrito, a atividade pode ser definida como um 

conjunto integrado de indivíduos, tecnologia, métodos, materiais e ambiente para gerar 

determinado produto/serviço. 

De acordo com BRIMSON (1996, p. 63), uma atividade descreve o modo como 

uma empresa emprega seu tempo e recursos para atingir os objetivos do negócio. A função 

principal da atividade é transformar recursos em produção. 

Assim sendo, as atividades podem ser realizadas tanto por pessoas e máquinas 

como pelo conjunto homem-máquina e é neste ponto que difere do monitoramento de custo 

tradicional pois, geralmente, a gerência concentra-se no controle dos custos relacionados ao 

pessoal em detrimento das atividades mecanizadas ou semi-mecanizadas. 

BRIMSON (ib. id., p. 65) menciona que a contabilidade por atividades não requer 

distinções arbitrárias entre custos diretos e indiretos devido ao processo fabril ser descrito em 

termos de atividades relacionadas direta e indiretamente ao produto/serviço, isto é, incluindo 

aquelas que fisicamente não fazem parte do produto. Desta forma, classificam-se as atividades 

em primárias (cumprem a missão objetivamente) e secundárias (dão suporte as primárias). 

Para se atingir o nível de atividade é necessário se estabelecer uma relação 

hierárquica entre os diversos elementos originados pela análise do ABC mas, constantes de 

qualquer estrutura industrial e mesmo florestal. 

Exemplificando-se esta relação hierárquica a partir de uma função de nível de 

agregação maior, tem-se: 
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F I G U R A 06 - HIERARQUIA DOS ELEMENTOS DE ANÁLISE DO A B C EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS DE 

PLANEJAMENTO FLORESTAL. 

FUNÇÃO: PRODUÇÃO FLORESTAL PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

PROCESSO: PREPARO DE AREA 

ATIVIDADE: GRADAGEM 

PLANEJAMENTO 
TÁTICO 

TAREFA: DISPONIBILIZAR TRATOR/GRADE 

OPERAÇÃO: CONDUZIR O EQUIPAMENTO 

PLANEJAMENTO 
OPERACIONAL 

A nível estratégico tem-se a função que caracteriza-se por um conjunto de 

processos de propósito comum. Estas descrições são bastante evidentes quando se observa um 

organograma empresarial. 

Segundo CHING (1995, p. 47), a abrangência das atividades relacionadas com a 

função é mais significativa ao invés de um setor da organização que possui responsabilidade 

operacional por aquela função. Então, relata o autor, "enquanto certas atividades de qualidade 

são de responsabilidade de um departamento de controle da qualidade numa empresa, muitas 

outras atividades de qualidade, como atendimento de um cliente, retrabalho de um produto, 

devolução de produtos defeituosos, podem ocorrer em outros departamentos". 
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Com referência ao nível de processo, verifica-se uma cadeia de atividades 

relacionadas entre si, interdependentes e que se unem pelos produtos/serviços para atingir um 

objetivo específico. É comum se observar que o processo de preparo de área, como 

exemplificado anteriormente, depende de outras funções como suprimentos, manutenção, 

compras e/ou demais funções para a execução adequada do objetivo, neste caso, um bom 

preparo do terreno compatível as necessidades técnicas do plantio. 

Quanto as atividades, pode-se dizer que representam um conjunto de eventos 

necessários e que foram desencadeados de forma subseqüentes pelo processo originário, 

interagindo-se por um movimento de causa e efeito. 

Tarefa é a combinação dos diversos componentes do trabalho, úteis à realização da 

atividade. Neste instante, define-se a maneira como a atividade é desenvolvida e, que constitui-

se no domínio tecnológico da empresa. Também são bastante utilizados em procedimentos 

normativos visando-se o treinamento de pessoal (on the job training) e para o atendimento a 

certificações da. International Standardization for Organizations (ISO). 

No quinto e último elemento da hierarquia tem-se a operação, representada pela 

menor unidade de trabalho utilizada para se executar uma atividade específica. 

Por que não adotar uma unidade, diferentemente, da escolha por atividade? Por 

diversas razões, inicialmente, porque o nível de função é abrangente demais para propiciar um 

acompanhamento preciso e, por outro extremo, as tarefas são normalmente muito detalhadas 

e, portanto, não sendo eficientes para efeito de controle. Como pode-se notar, a atividade 

representa a mediana na hierarquia (inserida a nível tático) e, ainda oferece a vantagem de 

descrever o processo de manufatura de forma comum tanto ao nível estratégico como ao 

operacional através da familiarização por diversos grupos de profissionais na empresa. 
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Aceitando-se como adequadas, as atividades expressam o que a empresa faz para 

satisfazer a função. Caso não haja consenso ou não sejam atendidas as expectativas, devem-se 

efetuar melhorias, atuando no conjunto de procedimentos (tarefas) e conseqüentemente, no 

modo das pessoas executarem suas rotinas, portanto, as grandes inovações devem ocorrer nas 

atividades. 

A seguir, ilustra-se um exemplo da relação dos elementos atividade / tarefa / 

operação no setor florestal: 

F I G U R A 07 - F l u x o g r a m a a t i v i d a d e / t a r e f a / o p e r a ç ã o . 

NÍVEL DE ATIVIDADE 

NÍVEL DE TAREFA 

NÍVEL DE OPERAÇAO 

EXPEDIÇÃO DE M U D A S 
R$ 4 1 . 0 0 0 

FONTE: CHING (1995, p. 50), adaptado. 
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2.3.5 Dinâmica do Tratamento dos Custos 

Como demonstrado na Figura 7 - verifica-se que o nível operacional, em última 

análise, é responsável pela "proliferação" dos custos mesmo porque é em função dele que os 

recursos da empresa devem ser organizados e aplicados no processo de obtenção de valor para 

os consumidores. Se algo não procede de maneira competitiva ou compromissada com 

eliminação de desperdícios e redução de tempo, é necessário atuar criticamente para melhorar 

o desempenho produtivo. 

De maneira análoga, QUELHAS (1994, p. 80), comenta sobre a necessidade dos 

administradores conhecerem os padrões de fonte de consumo a nível micro, onde realmente a 

produção acontece para se explorar formas de redução de custos utilizados na execução das 

diversas atividades. 

No momento de intensificação do processo de globalização atual, as práticas de 

negócio se direcionam cada vez mais ao componente intelectual das tarefas assumindo o lugar 

outrora ocupado pelo esforço físico da mão-de-obra envolvida em operações basicamente 

repetitivas, afirma BOTELHO (1995, p. 55). Estas considerações confirmam a oportunidade 

atual em se aperfeiçoar procedimentos de trabalho de maior comprometimento e, que exigem 

mais responsabilidade do funcionário com as resultantes estratégicas desejáveis do 

empreendimento. 

A confirmação que correlaciona as medidas de desempenho operacional e os 

objetos de custo pode ser estruturada em dois estágios dinâmicos e conjugados que são 

demonstrados a seguir; 
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R E C U R S O S 

r 

P R O C E S S O 

DIRECIONADOR d e 
RECURSOS 

r 
E V E N T O T R A N S A Ç A O A T I V I D A D E 

I C U S T O S 

MENSURAÇAO 
DO 

DESEMPENHO 

DIRECIONADOR DE 1 

A T I V I D A D E S 

] 

I 
r 

OBJETO D A 
A T I V I D A D E / C U S T O 1 

O direcionamento da alocação dos custos, de acordo com as figuras 

exemplificadas, demonstra que o foco central se situa na análise das atividades obtida por 

intermédio da elaboração de uma matriz de atividades, sejam elas manualmente efetuadas ou 

automatizadas. 

O conjunto de atividades representa o que é realizado na empresa para 

cumprimento de metas estratégicas, independente do tamanho da empresa e em função da 

disponibilidade do pessoal em desempenhar atividades de alto nível tecnológico ou de forma 

mais generalista, onde se executam múltiplas atividades dependendo da necessidade do 

processo. É o caso de um tratorista de harvester, altamente especializado, e que possui uma 
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atividade contínua durante todo o ano e, de um trabalhador rural que no momento, pode estar 

realizando uma capina mas, em outra época, pode fazer uma desbrota e, em outra, uma 

manutenção de cerca. 

As atividades tanto manuais como mecanizadas possuem elementos necessários à 

sua manipulação tais como: evento (execute-se), transação (documento), procedimentos 

operacionais (como devem ser executados), medidas de desempenho (performance) e recursos 

(físicos e humanos). 

Os eventos são conseqüências de exigências estratégicas onde se "disparam" a 

ordem de execução da atividade (ex.: setor de planejamento). 

A transação é uma documentação física para a transmissão do evento como uma 

ordem de corte de um talhão, por exemplo. 

O procedimento operacional, neste caso, informa como o corte das árvores deve se 

proceder naquele determinado talhão. 

A medida de desempenho é resultado da dimensão quantificável para a saída de 

uma atividade. Esta medida da atividade descreve quantas vezes se efetuou a atividade (ex.; 

número de árvores derrubadas por hora). 

Os recursos compreendem a disponibilidade física de dinheiro, crédito, capital, 

terrenos, propriedades, instalações, tecnologia e pessoal. O grau de variabilidade e quantidade 

destes recursos vai depender do setor empregado (papel e celulose, siderurgia, ind. móveis, 

compensados, etc.) e da estratégia de mercado do empreendimento. 

Diante dos recursos e da ordem de execução (transação) é necessário proceder a 

atividade através de um direcionador de custos (cost driver) que é determinado pelo 

procedimento industrial adotado. Conforme NAKAGAWA (1994a, p. 43), "o cost driver é o 

fator que determina ou influencia o consumo de recursos pelas atividades e destas para os 
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produtos". Pode-se dizer que um direcionador de custo é a causa principal do nível da 

atividade. Assim, a descoberta de uma semeadura mal feita, requer o sucateamento do semeio, 

a busca do problema, o registro do problema ou da não-conformidade e outras atividades 

correlatas. Caso se elimine a causa, o ressemeio, a necessidade de executar todas as atividades 

subseqüentes é dispensada devido à execução delas, ocorrerem apenas quando se encontra um 

canteiro mal semeado. É desta maneira, analisando-se os direcionadores de custo que, 

efetivamente, minimiza-se os custos do processo. 

Nem todos os direcionadores de custo acarretam prejuízos para a empresa, por 

isso, segundo a abordagem do ABC, identificam-se como direcionadores positivos ou 

negativos dependendo do grau de agregação de valor das causas. Direcionadores positivos 

geram lucro na produção (uma adubação de cobertura cria a necessidade de se preparar o 

equipamento de aplicação, mas que posteriormente, incrementa o volume de madeira), já um 

direcionador negativo promove retrabalhos e redução do lucro (um combate a formigas tardio 

acarreta replantios com maior consumo de mudas e reprogramação de atividades, gerando não 

só uma série de retrabalhos mas também, comprometendo a homogeneidade do plantio). 

A dinâmica do ABC, ilustrada na figura 9, representa dois tipos de direcionadores 

de custo: de recursos e de atividades. 

O Direcionadores de recursos alocam as despesas das áreas funcionais 

(departamentos administrativos, produção, pesquisa, silvicultura e outros) para suas atividades 

intrínsecas com o objetivo de calcular o custo de cada atividade. 

O Direcionadores de atividades alocam os custos das atividades para os objetos 

de custo que podem ser produtos, serviços ou clientes distintos. 
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A variedade de atividades de produção e suporte encontradas na empresa faz com 

que o ABC utilize-se de um maior número de bases de alocação com o propósito de 

caracterizar, em termos monetários, as atividades consumidoras de recursos. Ao se utilizar 

direcionadores de custos específicos para cada uma das atividades, o ABC permite calcular 

com boa precisão, a quantidade de recursos que em última análise são consumidos por cada 

produto/serviço/cliente e, na execução das atividades para a obtenção do êxito do negócio. Na 

figura 09 é ilustrado como ocorre o fluxo de custos operacionais para a atividade de derrubada 

de árvores. 

FIGURA 09 - FLUXO DE CUSTOS OPERACIONAIS NA DERRUBADA DE ÁRVORES. 

MOTOSSERRA RECURSOS 

HOMEM-HORA EQUIP.-HORA 

TRANSAÇÃO 

ORDEM DE ~ 
DERRUBADA .., 

DERRUBADA , a, '.; 

N" DE ÁRVORES :;. 

DERRUBADAS 

i:' 

TALHÃO 

FONTE: DI DOMÊNICO e LIMA ( 1995, p. 429), adaptado. 

DIRECIONADORES DE 

RECURSOS 

MEDIDA DE 

DESEMPENHO 

RS/ÁRV. DERRUB . 

DIRECIONADORES 

DE 

ATIVIDADES 
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Esta visualização do processo na empresa florestal é facilitada pelo controle dos 

custos por atividade, cujo exemplo de derrubada citado será identificado através do custo de 

árvores derrubadas por unidade de área e/ou de tempo. 

Apesar da possível semelhança do ABC com a sistemática tradicional na forma de 

rateio dos custos variáveis, afirmam SELIG, POSSAMAI e FERREIRA (1993, p. 74), "a 

discrepância é observada na mensuração dos custos indiretos fixos que variam a médio e longo 

prazo sem necessariamente haver vínculo com os níveis de produção da fábrica". 

Alguns gerentes podem dizer que já conheciam estes resultados mas, raramente, 

possuem com exatidão a noção real da situação. Ademais, afirma BOTELHO (ib. id., p. 69), a 

convivência com uma situação desfavorável durante algum tempo, pode levá-los a 

subestimarem o custo final por não terem um método mais acurado de custeio. 

Após a obtenção operacional da atividade verifica-se que através dos 

direcionadores de atividades, são determinados os custos por talhão que representam os 

objetos de custo considerados. Neste exemplo, caso se considere os custos por talhão, deve-se 

atentar para o fato de que os resultados podem apresentar distorções devido à qualidade do 

sítio, topografia e demais fatores ambientais que de certa forma, influem na mensuração 

econômica como já é notório em se tratando de produtos/serviços que se desenvolvem em 

ambientes naturais. 

Com a identificação das atividades de produção e apoio inicia-se a reorganização 

do livro razão da contabilidade em centros de custos de atividades e grupos de custos para se 

calcular o custo total das atividades. 

Os centros de custos são determinados pelas diversas atividades que se utilizam 

dos mesmos direcionadores de recursos e ao departamento onde são realizadas as atividades. 
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Segundo SORIA e LA SANTA (1995, p. 281), para a criação dos centros de 

custos de atividades seria necessário acatar as seguintes regras. 

O Inicialmente, colocar as atividades determinadas dentro de centros de atividades 

departamentais. 

O Utilizar atributos solicitados pelos usuários das informações para criar centros 

de custos de atividades. 

O Utilizar centros de custos de atividades agregadas (nested acíivity centers) 

visando priorizar as informações sobre as atividades. 

Um bom exemplo de centro de custos é um departamento de silvicultura que 

realiza atividades como: limpeza de área, combate a formigas, preparo do solo, adubação, 

plantio e manutenção florestal. Neste caso, o centro de custo de atividade acumula todos os 

gastos realizados no departamento de silvicultura e o direcionador de custos de recursos, 

comum a todas as atividades como homem-hora e equipamento-hora, vai determinar quanto 

cada atividade consome dos recursos alocados àquele departamento. O direcionador de custos 

de atividades identifica, da mesma forma, o custo por atividade. 

Conforme COGAN (1994a, p. 23), ao providenciar os rateios dos centros de 

custos por atividade o ABC reconhece que alguns recursos ocorrem exclusivamente em lotes 

especificados de produtos e portanto independem da quantidade produzida. 

Quanto aos centros de custo, são utilizados para posicionar atividades que utilizam 

recursos provenientes de diferentes departamentos. A atividade de manutenção de máquinas e 

equipamentos é outro exemplo na empresa florestal, pois envolve o almoxarifado, a área 

produtiva (silvicultura, produção de mudas e a colheita florestal entre outros) e a área de 

desenvolvimento. O principal recurso consumido para se executar a atividade de manutenção 

são os mecânicos e os gastos mensais de manutenção, peças de reposição e auxiliares de 
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serviços para reparo e aperfeiçoamento de máquinas e equipamentos que são elevados e, 

torna-se necessário identificar os gastos, das três áreas citadas, com os equipamentos tratados. 

Finalizando, estrutura-se o custeio dos objetos de custo que representam 

produtos/serviços ou exclusivamente clientes, somando-se os custos de todas as atividades 

correlacionadas aos outputs gerados, sejam elas direta ou indiretamente ligadas à produção. 

A ênfase na gestão de atividades atinge proporções significativas ao se reconhecer 

a rentabilidade dos produtos/serviços perante a estratégia competitiva da empresa. Mesmo se 

obtendo resultados de outputs não tão rentáveis porém, justificadamente, necessários por 

motivos de sustentação do mercado e domínio tecnológico, pode-se adotar iniciativas de 

reestruturação comercial, visando-se melhorias e/ou a extinção de atividades não agregadoras 

de valor ao cliente ou ao processo seguinte. 

2.3.6 Benefícios e Restrições 

Ao se optar por um sistema de custos diferenciado, deve-se observar todas as 

implicações técnicas e metodológicas de seus prováveis benefícios em comparação a 

sistemática já utilizada. Não é recente o surgimento de novos modelos de contabilização dos 

custos aos processos fabris e também aqueles que foram adaptados e formatados para a 

utilização no setor florestal haja vista, os pacotes existentes, notadamente, ofertados por 

empresas de consultoria. 

Quanto a problemática relativa à implantação de sistemas de custeio, MARTINS 

(1991, p. 307) cita que nenhum sistema de custos consegue, normalmente, reduzir o número 

de pessoas e o volume de despesas envolvidas em curto prazo, apesar de muitas vezes se ouvir 

exatamente o contrário como forte argumento de venda de sistemas. 
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Entretanto, há de se convir que, na grande maioria dos sistemas propostos, existe 

uma incorporação de práticas aperfeiçoadas dos modelos convencionais para adequação ao 

ambiente moderno de manufatura com enfoque, quase que exclusivamente, na apropriação e 

análise contábil dos custos de produção. Tanto que se baseiam em detalhamento do custo 

padrão e do custo realizado, comprovando-se como uma ferramenta contábil porém, de uso 

restrito ao gerenciamento principalmente, ao se considerar as necessidades decisórias dos 

técnicos florestais envolvidos em operações de campo sazonais (adubações, combate a 

formigas, pulverizações, etc.) e com dependência direta das condições ambientais. Geralmente, 

o foco é centrado no acompanhamento mensal das despesas realizadas frente às despesas 

orçadas. 

De maneira convencional, ao se monitorar, prioritariamente, o fluxo de caixa 

restringe-se à análise de valor dos processos operacionais pela ausência de flexibilidade 

administrativa da função gerencial comum, tanto ao setor florestal como no ramo industrial. 

Neste aspecto, ao se referenciar sobre as características dos processos, COGAN 

(1994b, p. 103) descreve que o ABC compartilha da técnica de análise de valor dos processos 

voltado as atividades de valor, em detrimento daquelas que não adicionam valor ao cliente e 

portanto, muito menos à empresa, além de atuar naquelas atividades cujo valor agregado 

necessário, é reduzido perante os investimentos nelas realizado. 

A justificativa de se implantar o ABC, como toda e qualquer mudança estratégica, 

prende-se ao retorno dos benefícios que neste caso, tanto os custos de instalação e operação 

do sistema devem, em contrapartida, retornarem de médio a longo prazo dependendo da 

dimensão da empresa e ainda, conforme alguns fatores intrínsecos de cada organização. Esses 

fatores segundo COGAN (ib. id., p. 108) e NAKAGAWA (1994a, p. 63) são: o custo de 
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mensuração e sofisticação do sistema de informação; o custo de erros de decisões e a 

diversificação de produtos. 

O foco principal deve ser dado ao custo de medição que dependendo da 

organização do sistema de coleta e do banco de dados, as requisições do ABC podem já estar 

disponíveis no sistema de informações sem elevar substancialmente, os custos de mensuração 

para se obter dados precisos. Caso exista esta possibilidade, o custo de medição será 

estabelecido em função do delineamento das informações para o ABC e o empreendimento dos 

cálculos requeridos para se computar os custos dos produtos/serviços. 

Em uma escala de valores de precisão e custos considerando os diferentes sistemas 

de custeio, pode-se assim ilustrar: 

F I G U R A 10 - RELAÇÃO CUSTO X PRECISÃO DOS SISTEMAS DE CUSTEIO. 
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Constata-se que o custo real mostra-se inviável de ser determinado pela 

complexidade e elevado esforço necessário e, em outro extremo, situa-se o VBC com seus 

imprecisos cálculos de custo perante a atualidade. O ABC posiciona-se com um meio termo e 

a decisão de utilizá-lo ou não, pode ser influenciada por algumas situações como: 

O O custo de medição deve ser, relativamente, baixo. 

O O ramo do negócio tornou-se competitivo. 

O A variedade de produtos/serviços é elevada. 

O As alternativas de processo são muitas. 

Como o ABC é utilizado para se reportar decisões gerenciais, pode-se dizer que é 

melhor estar aproximadamente certo do que exatamente errado, afirma COGAN (ib. id., p. 

109). 

Esta preocupação na transmissão de dados mais precisos para o nível gerencial é 

tratado por NAKAGAWA (1994b, p. 42) onde descreve que sob a teoria da comunicação 

deve se basear a contabilidade atual, visando-se identificar, mensurar e comunicar a informação 

econômica adequada aos usuários na direção de julgamento e decisões eficazes. 

O enfoque de custeio dos produtos adotado pelo ABC é criticado por CATELLI e 

GUERREIRO (1994, p. 325) que consideram o conceito unitário do produto como uma 

limitação para a tomada de decisão gerencial sendo realmente relevante, para eles, a análise da 

margem de contribuição obtida através da validação pelo mercado dos volumes de produtos 

fabricados. 

Por outro lado, HRONEC (1994, p. 170) descreve um beneficio organizacional do 

ABC quando menciona que a função gerencial deve sair do departamento financeiro e entender 

os processos operacionais através da análise dos direcionadores de custos gerados por toda a 

organização e linha de produção, incluindo as atividades de pré e pós-produção. 
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CANGI (1995, p. 18) relata os principais benefícios do ABC abrangendo os 

diferentes pontos de vista do modelo: 

O Identifica os direcionadores de custo, permitindo determinar exatamente quais e 

onde os recursos vêm sendo consumidos. 

O Identifica o grau de valor agregado que cada atividade atribui ao negócio. 

O Identifica o custo efetivo de produtos/serviços e processos. 

O Permite a gestão do portfólio de produtos/serviços servindo de base para 

determinação de remuneração, preços e tarifas. 

O Fomenta a integração entre áreas envolvidas nos processos, maximizando os 

esforços para resolução de problemas e melhoria da qualidade. 

O Possibilita realizar o benchmarking com empresas do mesmo setor. 

O Permite o estabelecimento de cost targets para cada atividade, eliminando 

arbitrariedades nos programas de redução de custos. 

Todos estes atributos efetivamente se sucedem se a administração encarar o 

gerenciamento baseado em atividades como uma grande oportunidade de mudança 

organizacional envolvendo os funcionários a proporem soluções práticas visando otimizar suas 

rotinas de trabalho de maneira a valorizar o trabalho diário através de melhorias no 

desempenho com reduções de operações desnecessárias e, tornando seus ofícios, 

imprescindíveis para o desenvolvimento estratégico da empresa. 

Segundo NESS e CUCUZZA (1995, p. 137-138), a integração do ABC com a 

sistemática tradicional é fundamental para se evitar que o ABC seja um sistema de refugio 

como se sucede em algumas empresas que desenvolvem sistemas híbridos pelos analistas de 

sistemas, resultando-se em obsoletos em pouco tempo. Por isso, afirmam os autores, é 

necessário não apenas alterar o sistema de custeio mas estruturar mudanças organizacionais 
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para se atingir todos os propósitos delineados pelo gerenciamento de custo baseado em 

atividades (ABCM). 

2.3 .7 Princípios do Gerenciamento de Custo Baseado em Atividades 

O ABCM é um conjunto de ferramentas inovadoras de abordagens técnicas com 

finalidade de prover sistematicamente a empresa de informações de custo de forma a não só 

identificar e monitorar os custos industriais como também capacitá-la a aperfeiçoar seus 

sistemas contábeis gerenciais perante o cenário atual, produzindo economias significativas pela 

compreensão verídica da rentabilidade e de demais questões financeiras. 

A base conceituai de um sistema gerencial de custos fundamenta-se em princípios 

aplicáveis a quaisquer ambientes de manufatura. Todavia, o grau de prioridades para 

implementação deve ser compatível as necessidades particulares de cada organização. 

Conforme afirmam BERLINER e BRIMSON (1992, p. 14), normalmente os 

princípios adotados devem coexistirem juntamente a estrutura contábil já utilizada, entretanto, 

observando-se de maneira global, diferenciam-se consideravelmente dos objetivos e enfoque da 

teoria e das práticas contábeis dos atuais sistemas. As informações, segundo os autores, devem 

satisfazer a necessidades internas e externas como nas tomadas de decisões estratégicas, no 

planejamento tático, no controle operacional e ainda no posicionamento financeiro visando 

apoiar o gerenciamento de custos aperfeiçoado e calcado nos seguintes fundamentos: 

O Identificação dos custos das atividades, segregando aquelas atividades que não 

adicionam valor. 

O Reconhecimento que os custos indiretos de uma atividade não adiciona, 

diretamente, valor aos produtos/serviços. 
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3 Custos relevantes devem, prioritariamente, ser melhor apurados para facilitar o 

gerenciamento. 

3 Centros específicos de custos devem ser criados para setores de atividades 

similares e consistentes a responsabilidade organizacional. 

3 A acumulação e o relato dos custos de acordo com o ABC - deverá melhorar o 

processo de alocação. 

3 Bases independentes de alocações devem ser desenvolvidas para demonstrar, 

adequadamente, as relações causais entre custos de atividades e os objetivos das informações 

gerenciais. 

3 O sistema de custeio deve sustentar as necessidades do gerenciamento do ciclo 

de vida. 

3 Os custos de tecnologia devem ser atribuídos diretamente aos 

produtos/serviços/clientes. 

3 Os custos reais do produto devem ser mensurados em comparação aos custos 

alvo, visando o fornecimento de subsídios para a eliminação de desperdícios. 

Abordagens eficientes para controle interno dos custos devem ser aperfeiçoados à 

medida que a empresa se automatize. 

Pode-se verificar que o ABC é a espinha dorsal do sistema inovador de 

gerenciamento de custos cujas fontes de informação são fundamentadas em atividades, 

proporcionando novas formas de observação e análise da empresa. 

Conforme CHING (1995, p. 67), estas novas visões desenvolvem e permitem uma 

compreensão crítica e detalhada do comportamento dos custos de modo que se exerça um 

otimizado controle sobre eles. Estas novas visões compreendem: 
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O Análise de linhas de produtos/serviços através da visão de distorções causadas 

pelos critérios atuais de rateio, pela evidência do custo real e pela identificação das causas dos 

custos dos produtos/serviços. 

O Análises de clientes e mercados a partir do confronto de um pedido 

customizado por cliente, favorecendo a determinação do valor a ser cobrado por pedido e pela 

rentabilidade para pequenos e grandes clientes. 

O Análise de processos estratégicos de negócios através da observação de 

possíveis conexões nas linhas entre processos distintos, pela identificação de características de 

performance o que direciona ao melhoramento contínuo. 

O Análise organizacional via aprimoramento da capacidade de criar e agregar 

valor e redução de desperdícios. 

DEVELIN (1994, p. 36) caracteriza o ABCM como um instrumento 

fundamentado na identificação das necessidades da empresa comprometida com os anseios dos 

clientes, numa quantificação objetiva e fiel de todos os setores da organização e, no claro 

entendimento dos fatores que direcionam os custos. 

Na prática florestal as técnicas descritas de gerenciamento de custos devem fazer 

parte da rotina de processos de revisão de produtos, sub-produtos e serviços e não da 

focalização atual da administração em fases de maturidade e finalização dos ciclos de produção 

florestal. 

E notório a necessidade de maior participação analítica do gerenciamento, nos 

estágios iniciais e, de manutenção silvicultural devido ao significativo ciclo de maturação 

correspondente aos produtos madeireiros ao invés da visão paradigmática de que o importante 

é atentar exclusivamente para os custos de produção final (colheita, processamento e 

transporte florestal) porque respondem por maiores receitas. Assim, verifica-se alguns 
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empreendimentos silviculturais dotados de boa infra-estrutura tecnológica, tomando decisões 

estratégicas importantes no aspecto de mecanização e redução do ciclo de processamento da 

madeira porém, se utilizando de solos inadequados para implantação de seus maciços florestais 

e/ou comprometendo a estrutura qualitativa da floresta com sementes para produção de mudas 

de alta variabilidade genética, por exemplo. Casos como esse são freqüentes no segmento, não 

só florestal como em todos os outros setores industriais, na atualidade. 

Por não dispor de um adequado sistema gerencial de custos, são promovidas ações 

intuitivas e baseadas no curto prazo, como cortes de pessoal e redução de despesas triviais, 

porém não vitais, por desconhecimento operacional da "floresta escondida". 

Neste novo contexto do ABCM, muitas das operações da contabilidade tradicional 

serão processadas por sistemas computadorizados e, suas informações, deverão servir não 

apenas ao usuário financeiro mas também, ao futuro administrador florestal que possuirá uma 

visão contábil onde sua participação será mais ativa nas estratégias comerciais, na implantação, 

manutenção e colheita florestal e, sobretudo no controle e análise dos lucros do 

empreendimento florestal. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 INTRODUÇÃO 

Visando-se avaliar o método ABC em uma situação real, procurou-se uma 

empresa do segmento florestal na qual seria escolhida uma área ou divisão da empresa que 

pudesse expressar, significativamente, os diferenciais demostrados nos distintos relatórios 

gerenciais gerados, ou seja, o relatório convencional adotado pela empresa em confronto ao 

relatório via ABC. 

Após os primeiros contatos e obtida a autorização, foi acordada uma reunião para 

os acertos iniciais sobre o plano de trabalho proposto juntamente aos técnicos da GIACOMET-

MARODIN Indústria de Madeiras S A. que decidiram sobre o setor de suprimento florestal 

como local de amostra piloto da metodologia ABC. Foram escolhidos os meses de fevereiro, 

março e abril de 1996 para validação e consistência na metodologia dos envolvidos mais 

diretamente no trabalho. 

Em seguida foram formalizados os contatos com a chefia do setor de suprimentos 

e com o pessoal da contabilidade que seriam aqueles mais diretamente envolvidos no 

desenvolvimento do trabalho proposto. 

Como passo inicial, diagnosticou-se o sistema de custos adotado pela empresa o 

qual auxiliou na familiarização das diversas fontes de dados primários necessárias ao 

preenchimento das planilhas de custos. 
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O setor de suprimento foi caracterizado para se conhecer com detalhes todo fluxo 

operacional de trabalho, recursos e sub-produtos gerados. Posteriormente, foram delineadas as 

atividades como balizadoras do método ABC e que fossem compatíveis com as apurações de 

dados já existentes na empresa. 

A partir deste momento, pode-se desenvolver a sistemática metodológica do ABC 

até se determinar a apuração mensal dos custos de cada atividade e do respectivo custo por 

unidade. 

No decorrer do fechamento do relatório ABC houve sempre a preocupação de se 

totalizar os mesmos valores encontrados pela sistemática contábil convencional da empresa 

como forma de se compatibilizar os encargos dos diferentes sistemas de custeio tratados. 

Finalmente, para se obter um grau de satisfação dos usuários das informações de 

custo concernentes ao setor de suprimento, foi distribuído um formulário de avaliação com a 

finalidade de formalizar as opiniões sobre a efetividade do relatório de custos via ABC. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Com o objetivo de validar a metodologia em ambiente industrial e especificamente 

no segmento florestal, foi simulado a implantação do ABC em escala piloto, na GIACOMET-

MARODIN Indústria de Madeiras S A. situada em Quedas do Iguaçu, Paraná. 

Detentora de uma área de produção florestal de 83.000 ha localizada nos 

municípios de Quedas do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Três Barras do Paraná e Rio Bonito do 

Iguaçu, a empresa se encontra distribuída em ramos de negócio que incluem a agricultura, a 
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pecuária, o reflorestamento, a indústria de madeiras e, ultimamente, vem empreendendo a 

construção de uma fábrica de papel e celulose. 

A empresa possui, na atualidade, a maior reserva de Araucaria angusíifolia do 

país fomentada pelo reflorestamento da espécie, predominantemente, além do plantio de outras 

espécies como o pinus, o eucalipto, a canafístula, o louro pardo, o liquidambar, a grevillea, o 

cinamomo gigante, a bracatinga entre outras. 

Possui 960 funcionários com 13% deles envolvidos na atividade florestal. Graças 

ao seu projeto habitacional, foram construídas 830 moradias que no momento são repassadas 

aos funcionários por meio de financiamentos. Também construiu igrejas, escolas e clubes 

recreativos para atender toda a comunidade constituída nos municípios. 

Comercializa mais de vinte grupos de produtos de madeira além da produção 

proveniente da agricultura e pecuária para consumidores internos e externos em diversos 

segmentos como da construção civil, mobiliário, papel e celulose, frigoríficos e até para a 

indústria automobilística. 

O volume de exportação até maio de 1996 foi superior aos 1,4 milhões de 

dólares/mês somente de produtos de madeira e, bem próximo a este montante, também foram 

comercializados no mercado interno. 

Com uma produção anual de 66.500 m3 de madeira serrada, a empresa já exportou 

e conquistou importantes fatias no mercado externo em cerca de 28 países, notadamente, da 

Europa. 
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3.3 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE CUSTEIO 

O método de custeio adotado pela empresa consiste do custeamento por absorção 

integral que tem como base a classificação dos custos em diretos e indiretos. Os custos diretos 

produtivos e auxiliares são apropriados diretamente aos produtos. Já os CIFs são acumulados 

em centros de custos e, posteriormente, através de critérios de rateio, são alocados aos 

produtos gerados. 

A formatação utilizada para o relatório gerencial se apresenta em planilhas com 

seus devidos centros de custos posicionados em colunas verticais e, ao lado direito são locados 

os movimentos. Nesta planilha são registrados todos os custos operacionais, administrativos, 

diretos e indiretos relativos à produção, referentes aos diversos setores da empresa. O registro 

de ocorrência é efetuado mediante a identificação da natureza do custo ( espécie) e o local onde 

ocorre (centro de custo). 

Em seguida exemplifica-se o modelo de formatação do relatório gerencial utilizado 

pela empresa. 

TABELA 4 - MODELO DE RELATÓRIO GERENCIAL DA G lACOMET -MARODIN IND. MAD. SA 

(R$) 

Classificação Código Nome Da Conta . Movimento Saldo 
.. 

" 
. 

ccoe 975 Suprimentos - P/nus reflorestado 72:935,51 253.509,44 

ccoe.CCCC 5612 Café, lanches e refeições 0,00 7;00 

Ccoe.CCAC 5671 Encargos sociais 1.110,23 4.296,71 

CCoe.CCAC ' 5701 Exaustão de reflorestamento· 43.288,75 119.648,70 

ccoe.CCAD 12091 Gastos com'limpeza 0,00 14,00 

INSS Rnral .. ' ', 2':253,00 ., , 7.n4,86· CCoe.CCAE 5492 

.... ! ..... ".-. 

FONTE: GIACOMET-MARoDIN, Relatório Gerencial, mês de Abril, 1996, p. 5. 
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Como principais fontes de dados para o preenchimento das planilhas tem-se: 

O Folha de Pagamento, 

O Registros de equipamentos e depreciações; 

O Movimento de estoque que fornece dados de utilização de insumos, materiais, 

etc.; 

O Contabilidade financeira que responde pela localização dos custos de impostos, 

seguros, financiamentos e despesas internas; 

o Boletins de ponto dos funcionários. 

A distribuição dos dados são conhecidos pelos diversos setores que compõem cada 

departamento da empresa, no total de dez, e que foram divididos em função da natureza do 

trabalho executado dentro do processo produtivo e estratégico do ramo de negócio. 

A natureza do trabalho determina uma classificação em setores produtivos, de 

apoio e de transporte assim mencionados no empreendimento. Os setores produtivos 

caracterizam-se pela agregação da mão-de-obra direta e insumos para transformação da 

matéria-prima com objetivos de industrialização mediante processos pré-determinados. Os 

setores de apoio referem-se aos trabalhos destinados a subsidiar os setores produtivos tais 

como o almoxarifado, a manutenção, a seção de pessoal, a contabilidade de custos e 

assemelhados. 

Nos centros de custos as operações são identificadas de maneira a evitar 

controvérsias nas apropriações de custos que acumulados, fornecem os resultados mensais. 

Neste sentido para o custeamento por absorção, o centro de custo é a menor dimensão dos 

processos por área de responsabilidade onde se acumulam os custos. Desta forma, ocorre que 
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cada departamento pode responder por um ou mais centros de custos, principalmente, no caso 

de setores produtivos que desenvolvem diferentes etapas de produção. 

No caso de empresas florestais, mostram-se distintos os processos de produção de 

sementes, mudas, preparo de solo, manutenção, colheita e o processamento da madeira com 

suas variadas etapas de industrialização de acordo com o mercado em que opera a empresa . 

Sendo assim, é comum a segregação em centros de custos distintos até porque há uma 

flexibilidade temporal nos diferentes processos silviculturais. Por exemplo, o ciclo do processo 

de produção de mudas é normalmente, de seis meses enquanto que a condução florestal pode 

se situar de sete a vinte e um anos conforme o manejo proposto. 

3.4 PROGRAMA DE SIMULAÇÃO PILOTO 

3 .4.1 Razões para a Simulação 

Quando foram feitos os contatos iniciais com os técnicos da empresa acordou-se 

sobre o delineamento da simulação em um setor que pudesse representar um bom exemplo de 

análise e, ao mesmo tempo, contemplasse a problemática já existente das informações 

contábeis perante ao gerenciamento florestal que carecia de um detalhamento pormenorizado 

do custeamento dos diferentes processos silviculturais, notadamente, na colheita florestal. 

Seguindo-se os postulados já descritos por diversos especialistas que antes de se 

pretender implantar qualquer sistema de custeamento, deve-se proceder uma simulação 

gradativa, visando-se não só, se compatibilizar com a rotina do pessoal envolvido mas também 

ajustar quaisquer imprevistos que possam surgir por um detalhamento na apuração dos custos 
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que até então, não eram exigidos, resolveu-se propor a simulação da implantação em uma área 

piloto de forma a se identificar, satisfatoriamente, seus custos internos e, desta forma, se 

posicionar melhor em relação a novas estratégias tecnológicas que possam ser vislumbradas. 

O intuito maior desta análise seria direcionar mais eficazmente as decisões de 

planejamento da empresa. No caso do setor de suprimento de madeira, escolhido para se 

estruturar em escala piloto, o ABC na empresa, pode estar ocorrendo destinações de 

investimentos, produção e logística a atividades que têm contribuição marginal negativa, 

comprometendo a saúde financeira e competitiva do processo como um todo, tanto a médio 

como a longo prazo. 

Como são envolvidos recursos vultosos no processo de colheita da madeira, torna-

se imprescindível adotar um sistema de custeio que possibilite um rastreamento dos CIFs, 

visando-se distinguir com um mínimo de distorções possíveis e viáveis de se calcular, os 

dispêndios das atividades que compõem todo o processo de colheita adotado pela empresa, 

possibilitando análises em termos de custo, das diversas alternativas e fluxogramas combinados 

que são gerados para atender as necessidades industriais. 

3 .4.2 Caracterização do Setor Envolvido 

O setor de suprimento florestal na empresa tem o objetivo primordial de satisfazer 

as necessidades em quantidade e qualidade de madeira especificada conforme o 

desenvolvimento comercial de demanda dos produtos industrializados. 

Com uma estrutura enxuta, o setor de suprimentos possui em torno de trinta 

funcionários empregados nas diversas atividades que abrangem o setor produtivo. 
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o setor tem também a responsabilidade em atividades não diretamente ligadas à 

produção como a marcação para desbaste dos plantios e a administração da produção 

tercerizada tanto de espécies nativas como de reflorestamentos entre outras. 

Para se demonstrar o funcionamento do fluxo das atividades produtivas no 

reflorestamento de Pinus spp., descreve-se a figura a seguir: 

FIGURA II - FLUXOGRAMA OPERACIONAL DO SUPRIMENTO DE Pinus spp 
REFLORES TADO . 

PLANO DE CORTE 

I DERRUBADA I 

CONSTRUÇÃO DO 
ACESSO E ESTALEIRO 

E N F E IX A ME N T O E 
ARRASTE 

ID E S G A L H A M E N T O I 

MARCAÇÃO, TRAÇAM ENTO 
E CLASSIFICAÇÃO 

CARREGAMENTO 

TRANSPORTE 
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Na tabela abaixo, descreve-se o procedimento das atividades do setor, incluindo-se 

também, aquelas atividades consideradas de suporte e apoio. 

TABELA 5 - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SUPRIMENTOS 

Derrubada 

CoiIstrução do Acesso e Estaleiro 

Enfeixameto e Arraste 

Desgalbamento 

MllICação, Traçamento e 
Classificação 

Carregamento 

Corte Raso por Terceiros 

MaICação para Desbaste 

Administração 

Outras 

é realizada por meio de motosserras envolvendo, normalmente, dois 
operadores. . 

é executada por trator de esteira que propicia condições adequadas de 
baldeio das toras extraídas e posterior carregamento. 

oferecem o acondicionamento das árvores derrubadas no estaleiro. 

operação executada por operador de motosserra visando suprimir galhos. 

são atividades· consecutivas executadas manualmente por operadores de 
motosserras, ajudantes de produção e apontadores. 

é executada por carregadores florestais que abastecem os caminhões de 
transporte. 

executada em áreas estratégicas da empresa e· de terceiros com 
supervisão do setor. 

·executada por equipe de ajudantes de produção e encarregado. 

refere-se a atividades exclusivamente, da Chefia do Setor no tangente ao 
. gerenciamento da área. 

refi:re-se ao conjunto de atividades ligadas à produção e apoio mas de 
caráter restrito como por exemplo; a manutenção corretiva de esttadas, 
aquisições de madeira. etc. 

Observa-se na caracterização das atividades que três delas se apresentam de forma 

conjunta. São elas: 

= Construção de acesso e estaleiro; 

= Enfeixamento e arraste; 

= Marcação, traçamento e classificação. 

A razão destes conjuntos e não do desmembramento em sub-atividades provém da 

ausência de dados detalhados referentes aos recursos envolvidos, separadamente, em cada uma 

das sub-atividades. Por exemplo, ao se rastrear uma reposição de peça em um dos skidders que 
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efetuam a atividade de enfeixamento e arraste, no momento, é impossível afirmar, se a 

reposição foi devida, exclusivamente, a uma das sub-atividades, isto é, o enfeixamento ou o 

arraste. Sendo assim, aglomerou-se aquelas sub-atividades onde não havia como rastrear seus 

exclusivos recursos envolvidos, todavia, sem comprometer o desenvolvimento da metodologia 

do ABC. 

3.4.3 Instrumentação 

Para efeito de simulação piloto em apenas um setor da empresa, de estrutura 

manufatureira relativamente simples, permitiu-se estudar um caso real de dimensões reduzidas 

mas que atendesse aos propósitos desejados. 

Sendo assim, viabilizou-se a simulação do sistema baseado em cálculos diretos por 

meio de calculadora científica que de outra forma, só poderiam ser realizados, utilizando-se 

software específico à metodologia do ABC. 

Procurou-se também compatibilizar todos os quadros, gráficos e planilhas nas 

diversas etapas do trabalho de cálculo de custo via ABC, usando recursos do ambiente 

operacional Windows . 

3 .4.4 Desenvolvimento do ABC no Setor 

A sistemática metodológica desenvolvida estrutura-se nos conceitos de COOPER 

e KAPLAN (1988a), OSTRENGA et al. (1993), COGAN (1994a), NAKAGAWA (1994a), 

CHING (1995) e BRIMSON (1996) tendo a mesma abordagem porém com distinções nas 

explanações sobre o modelo aplicativo. 
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As etapas descritas do método, de maneira abrangente, já foram mencionadas em 

seções anteriores. Neste momento, serão relacionadas as etapas contidas no plano de 

simulação do ABC no setor de suprimento florestal da empresa. 

1. Encontro sobre a problemática da contabilidade tradicional x técnica do ABC 

consistindo de uma reunião para os membros do grupo executivo da empresa. 

2. Escolha do setor no segmento florestal. 

3. Delimitação dos objetivos propostos, conceitos, benefícios e cronograma de 

trabalho, discutindo as características da opção piloto, no caso, com a Chefia do Setor. 

4. Identificação do pessoal de apoio, documentação e demais procedimentos 

necessários para a coleta de dados. 

5. Conhecimento no campo de todo o fluxo operacional do setor envolvido. 

6. Delineamento de todo o processo que compõe o nível de responsabilidade e 

autoridade do setor. 

7. Estratificação do processo em atividades operacionais que possibilitou com o 

sistema já utilizado de coleta de dados, um direcionamento apropriado na apuração dos custos. 

8. Aglutinação de centros de custos afins e de pouca relevância gerencial. 

9. Construção preliminar do mapa de custos por atividades contendo os seus 

respectivos direcionadores. 

10. Conhecimento pormenorizado dos registros existentes de apropriação de 

custos ao setor (folha de pagamento, registro de ponto diário, apontamentos de despesas de 

equipamentos, etc.) que determinaram os direcionadores de recursos. 

11. Elaboração de uma planilha de distribuição percentual de tempo de todos os 

funcionários do setor que estavam envolvidos em diferentes atividades. 
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12. Apropriação das demais despesas de funcionários envolvidos em um mix de 

atividades, proporcionalmente, ao tempo dispendido às atividades em que estavam 

correlacionados. 

13. Rastreamento de despesas gerais e eventuais, procurando-se sempre 

correlacionar custos com atividades. 

14. No caso dos custos do gerenciamento e de recursos humanos da empresa, foi 

adotado critério de apropriação proporcional ao número de funcionários estabelecidos em cada 

atividade. 

15. Apuração mensal dos custos de cada atividade e, em seguida, do custo por 

unidade. 

3 5 COMPATIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES SISTEMAS DE CUSTEIO 

Visando-se estabelecer uma constância nos procedimentos adotados e a 

familiarização dos envolvidos na confecção do relatório de custos via ABC, foram estipulados 

três meses consecutivos de simulação (fevereiro, março e abril de 1996) para validação 

suficiente e apropriada no caso de geração do relatório gerencial para o setor de suprimento. 

Para efeito de comparação entre os diferentes relatórios gerenciais, utilizou-se, somente, os 

dados referentes ao mês de abril. 

A totalização dos dados via ABC para o propósito deste trabalho, sempre deveria 

ser compatível com as informações contábeis da empresa já que, logicamente, os valores 

encontrados por quaisquer sistemas de custeio, devem habitualmente, serem os mesmos pois 

tratam-se de desembolsos. Desta forma, garantiu-se os resultados em conformidade ao sistema 
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de custeio convencional da empresa, inclusive pela participação direta de funcionários do setor 

de contabilidade durante todo o processo de apuração e rastreamento dos custos referentes aos 

meses considerados. 

Estas medidas tinham o caráter de se configurar um aperfeiçoamento na 

distribuição e alocação por atividades de todas as despesas referentes aos centros de custos 

específicos do setor, tomando-se o cuidado de não se instituir um sistema híbrido e desprovido 

de comprometimento dos profissionais de contabilidade da empresa. 

3.6 VALIDAÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO 

Com o propósito de se obter uma maior satisfação dos relatórios gerenciais via 

ABC em comparação ao tradicional, elaborou-se avaliações que pudessem formalizar as 

opiniões dos usuários das informações da contabilidade de maneira a validar o sistema 

proposto por toda a empresa. 

A avaliação constou de um questionário onde foi solicitado, aos usuários das 

informações da contabilidade que descrevessem os pontos fortes e pontos fracos do relatório 

via ABC, sugerissem melhorias e que pontuassem o grau de satisfação em relação ao relatório 

tradicional. 

A seguir apresenta-se o formulário de avaliação de maneira reduzida. 
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FIGURA 12 - F ORMULÁRIO DE AVALI AÇÃO DO RELATÓRIO DE CUSTO S VIA ABC . 

RELATÓRIO DE C USTOS - ABC 

;; ;' 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

.. 

SUGESTÕES: 

Na sua opiniio, houve melhorias em reIaçio ao relatório tradicional? 
Se.houve, qual o percentual de melhoria? 

.:: .... Obri!!ado pela colaboraçio . 
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4 R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 

4.1 INTRODUÇÃO 

Para se estruturar o desenvolvimento na apuração de custos via ABC na empresa, 

elaborou-se um fluxograma demonstrado a seguir (ver figura 13). 

O esquema apresentado na figura 13, descreve por etapas, como foram agrupados 

as bases de cálculo por centro de custo para configuração dos direcionadores capazes de 

determinar a contabilidade por atividades. Mediante a construção preliminar do mapa de 

atividades do setor, foram rastreando-se por atividade, todos os recursos diretamente 

envolvidos na primeira fase e, em seguida, os recursos indiretos e correlacionados. 

Inicialmente, foi construído um quadro mensal de pessoal por atividade para se 

determinar os recursos humanos diretamente envolvidos. Com relação aos funcionários que 

trabalham em mais de uma atividade, foram realizadas investigações para se determinar a 

proporcionalidade em tempo em que estavam se dedicando a cada atividade. 

Com o quadro de pessoal e a folha mensal de pagamento, pode-se obter uma 

distribuição dos proventos dos funcionários no setor por atividade, alcançando-se os custos 

totais referentes aos salários por atividade. Em relação aos encargos sociais foram distribuídos, 

proporcionalmente, aos custos totais em salários por atividade. Ao se considerar os 

equipamentos, voltou-se ao quadro de pessoal para se discriminar quais eram os equipamentos 

diretos envolvidos em cada atividade. No cálculo dos custos dos equipamentos indiretos, 

utilizou-se a proporcionalidade em tempo dos equipamentos por atividade. 



81 

F I G U R A 13 - APURAÇÃO DE CUSTOS VIA A B C NA GIACOMET-MARODIN S. A . - SETOR DE 

SUPRIMENTO FLORESTAL. 

MATERIAIS £ 

DIVERSOS Ï. 
í 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

RASTREAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO POR 

ATIVIDADE 

TRANSPORTE « 

a 

EXAUSTÃO « 

FLORESTAL 
a â 

I N S S s 
RURAL D RURAL a 

DISTR. PROP, AO 
VOL. DE PROD, POR 

ATIVIDADE 

CONTABILIDADE 
POR 

ATIVIDADES 

AUXÍLIOS SOCIAIS 

GERENCIAMENTO E 
RECURSOS HUMANOS 

DISTR. PROP. AO 
NUM. DE FUNC. POR 

ATIVIDADE 
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Para redução de dados de pouca relevância gerencial, foram aglutinados centros de 

custos que possuíam alguma afinidade. A seguir descreve-se como foram aglomerados os 

centros de custos. 

TABELA 6 - AGLUTINAÇÃO DE CENlROS DE CUSTOS. 

Materiais Diversos Gerenciamento e Recursos Humanos 
~ Material de. reposição ~ "Custos indiretos florestais 

~ Material de expediente ~ Recursos humanos 

~ . Mantimentos 

~ Despesas eventuais 

~ Despesas de viagens 

Auxilios Sociais 
~ .. :Programa de alimentação ao 

trabalhador (pA T.) 

~ Moradias e escolas 

~ Ambulatório 

Quanto aos demais custos indiretos, foram distribuídos de acordo com a 

proporcionalidade produtiva ao número de funcionários envolvidos ou diretamente alocados 

nas atividades em que foram desembolsadas. 

4.2 BASES DE CÁLCULO PARA A CONTABILIDADE POR ATIVIDADES 

4.2.1 Distribuição de Proventos por Atividade 

Para se ordenar a distribuição de proventos por atividade, primeiramente, foi 

necessário separar os funcionários do setor de suprimentos que trabalham direta e 

indiretamente nas atividades, visando-se estabelecer, de maneira eficaz, a disposição das horas 
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trabalhadas sem incorrer em rateios arbitrários, normalmente utilizados, para aqueles 

funcionários considerados indiretos. 

o objetivo foi alcançado quando se interrogou a chefia do setor e, o mesmo, 

informou sobre o percentual de tempo, em média, que ele e o técnico florestal demandam para 

administrar e supervisionar, respectivamente, as atividades. Com relação ao cozinheiro, sabe-se 

que sua produção refere-se ao número de refeições produzidas, sendo assim, quantificou-se o 

número de funcionários envolvidos em cada atividade e obteve-se sua produção proporcional 

por mês. Na tabela a seguir, delimita-se os percentuais de tempo dos funcionários indiretos do 

setor de suprimento 

TABELA 7 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE TEMPO DO PESSOAL INDIRETO POR ATIVIDADE . 

SETOR DE SUPRIMENTO 
Atividades Chefia Técnico Florestal Cozinheiro 

Derrubada . 7,0 12,5 15,9 

Acesso e estaleiro 4,0 
. , 

12,5 Ji,o 

Arraste 14,0 25,0 15,0 

Desgalbamento 7,0 12,5 6,0 

Marcaçãol Traçamentol Classificação 4,0 12,5 45,0 

Cô\Iregamento 8,0 12,5 11,0. 

Corte raso por terceiros 15,0 12,5 

Ma!cação e desbaste' 12,0 

.. 
Administração 10,0 

Out'tas 19,0 .. ".' 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

De posse destes dados, pode-se então, montar o quadro de pessoal por atividade 

em cada mês, apresentado a seguir. 



TABELA 8 - QUADRO DE PESSOAL. 

'!:!i::" Aijvi~~' 
;lHHil}i;j1:h 'k;'Ul.:.;> 

,~da ,." '''' 

Apesso 

,Arrast~ 

Desgalb!\IDen!o 

. Mare.! Traç. 
o ÇlassifiCaçló : 

,.çarrcga11lcnto 

Cone rasei terceiros 

FeV"e.wo 
"2 oper. Motosserrá 

. 4 Oper. S!ç.i~ 

I Oper. Motossc;rr" 

. 5 Oper. Motosserra + I Ajud. Traç. 
, + 1 'ApOnll!dof , i .' 

I Oper. Carregamento 

3 Tratoristas + I Sub Enc. 

M!lrcação e Desbaste 1 Ene. + j Sub. Enc. + 4 Apont. 
~:·:~!:k.;::: L .. ~. r ,b: . 

Administração 

Qutras I Enc. + I Oper. MO,!>sserra 

Tat. Fune. 
2,41 

0,41 

4,41 

1,39 

7,41 

1,39 

4,14 

6,16 

0,14 

2,14 

SETOR DE.SUPRlMENTO - 1996 
MESES 

MarSi2 
2 Oper. MOlOsSerra 

4 Oper. Skid.dç.r 

I Oper. t.1otosserra 

5 Oper. Motosserra + 2 Ajud. Prod. 
+ I Apontador 

I Oper. Carregamento 

3 Tratoristas + I Sub Ene. 

IEne. + 1 Sub. Enc. + 4 Apont. 

I Enc. + I Oper. Matosserra 

Tol Func. 
2,41 

0,41 

4,41 

1,39 

8,41 

1,39 

4,14 

5,16 

0,14 

2,14 

,. Abril ·" . '.' t" .. ,; 

2 Oper. MOlOsserra' 

4 Oper. Skidder 

I Oper. Motosserra 

7 Oper. Motosserra + 2 Ajud. Traç. 
+ 1 Apontador ,',.' l' ;. ,', .. 

1 Oper. Carregamento 

3 Tratoristas 

1 Enc. + 1 Sub. Enc. + 3 Apont. + 
. 1 Ajqd. Prod. . 

I Enc. + 1 Oper. Motosserra 

~ .> 30 (+ I Oper. MoI. Afastado) 30 (+ I Oper. Mal. Afastado) 30 (+ I Oper. Mat. Afastado) · 

! :,.:"; 

O!. ::: .; 

Toe EUllC. ,., 
2,41 

0,4), 

'M! ' 

1,3? 

10,41 
'" 'E~;! ,~ .. 

1,3? 

3,14 

6,16 
';~ 

0,14 

2,14 

I OBSERVAÇÃO: Os números inteiros de funcionários correspondem ao número de pessoas envolvidas diretamente na atividade e, 8 parte decimal correspondente a proporcionalidade do envolvimento 
da Chefia do Setor, do Técnico Florestal e do Cozinheiro em cada atividade. 

00 
~ 
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Observa-se que na atividade de acesso (construção do acesso e estaleiro) não 

existe nenhum funcionário direto, somente uma parcela decimal corresponde a administração e 

supervisão. Desta forma, como poderia ser efetivada a atividade sem, pelo menos, um 

funcionário direto? É que neste caso, a atividade é executada de maneira direta por um 

tratorista pertencente a outro setor. Os custos operacionais diretos e uma parcela de indiretos 

referentes à mão-de-obra para a execução da atividade, não recaem sobre o setor de 

suprimento [!]. 

Após o detalhamento visualizado no quadro de pessoal, juntamente a folha mensal 

de pagamento, os boletins de ponto e a distribuição percentual do pessoal indireto, conclui-se a 

proporcionalidade de proventos do setor em cada atividade. De maneira esquemática, tem-se. 

F I G U R A 14 - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE PROVENTOS POR ATIVIDADE. 

Este foi o fundamento utilizado para se indicar com exatidão a proporcionalidade 

dos custos com proventos por atividade no setor de suprimento. A seguir, demonstra-se uma 

tabela com os valores e suas respectivas distribuições. 



TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (R$). 

;,,;;,"",.i'''- SETOR DE SQPRIMENTO - A!)Rll.-l996 .' ....,. ,'i ,;,"".' .,,:., "" !á 
.. ..... , . . .. Ch f ···· 1'00 "-'-'- r-,. ' .. r-,. , ~ Ope . n," " . Ope , T E 'S b An'" E ""'- ..... ,y ...... , . . ,,; .... e . ·\·. ' .. 4"-"' . ,.,..,.c- , ........ r. . .. .....,.,.. r. AJ ..... ·• Apoill r. rato nc. , U . Apont .. """... !\C. , """"" ., .. :i ""."i 

'li;::W:!";:',,' . ro' ..... "':;': ,· S~ : i;!~~. ~:. ~:.,'" Traç. g:~. CRlfer Desb' ~. Desb. :;: .. ~ . . , t:: :::. :r ll 
.iH;!' i;;:,', '. (1) '" ." (1) " (I) " (2) .', (4) . (I) (7) (2) " (I) (I) (3) (I) (I) (3) (1) (I) ' (lj " "i; 
~~:::".'94A7i:; 98,2~ " 29,2'1 , 162,18'; ." ,i 684JÓ; 

pstaI. 53 ,98 98,24 4,?5 

,An. 188,93 . 196,~8 53,47 

Desg .. 94,47 98,24 16,83 

Marc.l 53,98 98,24 126,25 
Ejfijl,Ç>ii: ,i ': i:; " ,,:: (;' :"!-:: ::.; 'i: 

.~g, 107,96 98,24 16,83 

CRI 202,43 98,24 
T~.':. 

, Qesb •. 16!,94 

t-drn. , p,!,95 

.. Ou!. , .. 256,42 

r . 1349,53 785,92 247,54 

83!j,89 

253,73 

909,89 2~2,35 

462,18 839,89 253,73 909,89 242,35 

128,03 

353,64 

1126,02 

255,09 82,90 299,73 37,OQ 

157,17 

1278,7í 

.,. 463,27 

15~8,74 
"'1" Oi;i ·'·i 

576,67, 

1424.6S 
: ~~ ); 

8~6,66 

.' 134,95 

8~t!,53 200,77. !27~,7~ 

128,03 353,64 1126,02 255,09 82,90 299,73 37,00 816,53 200,77 8390,74 

00 

'" 
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4,2,2 Distribuição de Gastos de Equipamentos 

Ao se levantar os custos dos equipamentos, considerou-se, para efeito do relatório 

gerencial, três grupos de gastos: 

~ Manutenção: refere-se a gastos com reparos dos equipamentos efetuados por 

mão-de-obra especializada, 

~ Combustíveis, peças e outros: referem-se a gastos, exclusivamente, com 

combustíveis, peças de reposição e outros itens de consumo, 

~ Depreciação: refere-se aos custos de depreciação e do diferimento, caso 

ocorram, 

Inicialmente, elaborou-se uma tabela dos equipamentos por atividade conforme se 

segue: 

TABELA 10 - EQUIPAMENTOS DIRETOS POR ATIVIDADE, 

Atividade 
Derrubada 

Acesso e estaleiro 

ArriIste 

D'Sga1bamento 

Mii1c.l Traç:l Classificação 

Cairegaroento 

CQ,te rasoI'terceiros .. 

Miircação/'desbaste 

APministração 

SETOR DE SUPRlMENrO - ABRlL-I996 

Equipamentos Utilizados Código dos Equipamentos Apropriados 
2 motosserras 2 motosserras 

Trator de esteira e agrícola TE 27; TA 83 TA8S 

Sliidders SK 03 ; SK OS, SK,06 eSK 07 

I motossena I motosserra ",', .... 

6 motosserras 6 motosserras 

Carregador florestal e trator agricoiaPC 18; TA SO e TA 88 " 

Diversos 

Caminhonete 

Veiculo leve' 

Caininhonete 

TE 16; TE 27~ SK'OS;' SK '07; PC 18; 
' PC 05; TA SO;' TA88 eCR09 ' 

CR67 

CR03 
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Na composição do cálculo dos equipamentos por atividade, considerou-se também 

a proporcionalidade dos gastos dos veículos da administração e supervisão (CR 03 e CR 42) 

apreciados como indiretos. A seguir demonstra-se a proporcionalidade dos veículos envolvidos 

em distintas atividades (Ver tabela 11 e 11.1). 

O próximo passo foi relacionar os custos das motosserras em cada atividade de 

utilização do equipamento e ainda, distribuindo-se as motosserras estimadas como reservas. 

Como só existia o total de gastos de todas as motosserras (12 unidades por mês), relacionou-

se estes custos ao número de motosserras existentes por atividades. 

No cálculo do custo das motosserras reservas, foram distribuídas, 

proporcionalmente, ao número de máquinas existentes por atividade. Tal premissa, baseou-se 

na probabilidade de ocorrência da motosserra reserva estar mais presente onde havia um 

número maior de máquinas e assim, sucessivamente. 

Demonstra-se, a seguir, a tabela com a distribuição dos custos mensais de 

motosserras por atividade. (Ver tabela 12) 



TABELA 11 - DISTRIBUlÇÃO DOS CUSTOS DE VElcULOS ENVOLVIDOS EM DIVERSAS ATIVIDADES (R$). 

::: :'+. ,::; SETOR DE SUPRIMENTO - 1996 : .j '.~ ::; . ::;1 

. ,,,. Técrlico Florestal (Código do Veiculo: CR 42) 
~:; 

;~: ~.;! 

+l!;' Á~vi~t 
·:n.;·· 

.DetruPada 

Acesso 

. Arraste 

Desgalhamento 

Ma!Útraç. e 
'é1ailsificaç4o 

Carregamento 

CRI Terç. 

TOTAL 

~. ' ,,, Fe'vereiIo ' Março Abril ,,'o '. ." .. " .' :", 
MANuI'ENÇÃO COMBUsTÍVEIS,. DEPRECIAÇÃO MANuI'ENÇÃO COMBUSTIVEIS,. DEPRECIAÇÃO MANuI'ENÇÃO COMBUSTIVEIS,', DliPREÇlAÇ'ÃO 

PE:ÇA!EOliTRAS PEÇAS E OUTRAS PEÇAS E outRAS ;: i;:' " 
I 5,30 ~9,99 58,04 67,67 3,56 27,98 . ",. 

5,30 19,99 58,04 67,67 3,56 27,98 

10,61 40,01 116,06 135,31 7,10 55,97 

5,30 19,99 58,04 67,67 3,56 27,98 

5,30 19,99 58,04 67,67 3,56 27,98 

5,30 19,99 58,04 67,67 3,56 27,98 

5,30 19,99 58,04 67,67 3,56 27,98 

42,41 159,95 464,30 541,33 28,46 223,88 

00 

'" 



TABELA 11 .1 - DISlRIBUlÇÃO DOS CUSTOS DE VEícULOS ENVOLVIDOS EM DIVERSAS ATIVIDADES (R$). 

;,;. ,:1:: ~ . "_ .," SETOR.DE SUPRIMENTO - 1996 .:', ,;,.! .', ·;;,,;·,::,:;~:;:LihL: ' ;i:: .:.;,.;;; 

;i !:;:;:;~.:I': ·;· : C~~.f6diio~Vr~~~F=i~ : ' ;.. .' Março " ". ' Ab~ ' .:.;: .• !, .,;;: .;;,. ::.; :::':.:,;!i 
;::i'i AiiVidadCs MANuTENÇÃQ COMBUSTívEIS, DEPRECIAÇÃO M~NÇÃO CoMBUSTlVEIS, DEPRECIAÇÃO MANI1IENçÃo . Cói.mUSTfvEIS; '" DEliREClAçÃó :11 
'~::"'; ;g: i ,.",+" '.' PEçAS E olfrRAs . . .. PEÇAS E OUTRAS :; .... PEÇAS'E o\JTRÁS '" .l:. "'l •• ''': '''i:. ',' 

:~bada 18,63, 23,38 13,41 42,9810,20 , . '42,97 'i" .~''' '' _ ~ 

Acesso 10,64 13,36 7,66 24,56 5,83 24,56 

. Arraste 37,25 46,7~ 26,81 85,97 20,41 85,94 

Pesgalhamento 18,63 23,38 13,41 42,98 10,20 42,97 

1raçamento 10,64 13,36 7,66 24,56 5,83 24,56 

Carregamento 21,29 26,72 15,32 49,12 11,66 49,11 

·CIVTerç. 39,91 50,11 28,73 92,11 21 ,87 92,08 

Desbaste 31 ,93 40,011 22,98 73,68 17,50 73 ,66 

Administração 26,6\ 33,40 19,15 61,40 14,58 61 ,39 

Outras 50,56 63,47 36,38 116,68 27,71 116,63 r.;, 

TOTAL 266,09 334,02 191,51 614,04 145,79 613,87 

'Cl 
O 



TABELA 12 - D ISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS DE MOTOSSERRAS POR ATIVIDADE (R$). 

ü"·,, 

i~!l!mm{ l~!fW~ ;i~~~~de~" 
i= :,':'" 

mnin,;. ~=a,., . , 
r>esga1hamento 
"j''i'''','HD· ,:. 

, .' Reserva 
, '. Total 

, T1'lIÇ3IIlento 
,!i+j5!;,n, (5) , 

,'o Reserva 
,. Total 

Reserva 

:~:'1:H:; i:~i ":"::, 
Custo Unitário 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

···· l'evC$ró 
MAN. CoMli'. 

j' 

22,03 111,63 
11,02 ,55,81 . 
33,05 . '. 167,44 

11,0f 55,82 
5,50 27,90 

16,52 83,72 

55,08 ." .279,08 
27,55 139,52 
82,63 418,60 

.. 44;07 ", 223,23 " 
132,20 . 669,76 

11,Q2 55,81 

SETOR DE SUPRIMENTO - 1996 
';' ;' 

"0 ., Mar!!!! 
DEPR. MAN, COMB. 

62,48 (2) 29,54 195,40 
31 ,24 9,84 65,14 
93,72 39,38 260,54 . 

31 ,24 (I) 14,77 97,70 
15,62 4,92 32,56 
46,86 19,69 130,26 

156,,18 · (6) 88,6~ 586,20 
78,10 29,54 195,40 

234,28 118,16 781 ,60 

124,96 ' (3) . +t,3\> 293,11 
374,86 177,30 1.172,40 

31,24 14,77 97,70 

•. h t: ': 

;, ,. ,'o Abril . ;,:::':., ;:~ ,,:' :(.,';[i 

DEPR, MAN. CoMB. . DÉPR. ,.i' 

62,48 (2) 15,00 325,58 ""' 6; 48 '"~o -'i , 
20,82 5,00 108,52 "20,82 ., 
83,30 20,00 434,11 83,30 , .', ~ 

31,24 (1) 7,50 162,79 31,24 
10,40 2,50 54,26 10,40 
41 ,64 10,00 217,05 41,64 

187,44 (6) 45,00 976,71 181,44 ' 
62,48 15,00 325,57 62,46 ' ., 

249,92 60,00 1.302,28 249,92 .:~ 

93,91 . , (3) ' 22,50 488,36 
.. 

:'''93,72 
374,86 90,00 \'953,44 374,86 

31 ,24 7,50 162,79 31,24 

'O -
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Observa-se que na linha "A", configura-se os custos referentes somente às 

motosserras fixas em cada atividade e na linha "B", são descritos os custos das motosserras 

consideradas como reservas. Podem ocorrer frações do custo unitário da motosserra no 

cálculo das reservas. Em seguida, foi necessário relacionar os custos gerais de todos os 

equipamentos apropriados no setor de suprimentos que são descritos a seguir. 

TABELA \3 - C USTOS GERAlS DE EQUIPAMENTOS (R$). 

SETOR DE SUPRIMENTO - ABRIL-1996 
EQuipamentos Manuten~ão Combustíveis. Peças e Outros Deprecia~o TOTAL 

TE 27 46,24 1.423,78 64;20 1.534,22 

TA 83 13.21 58,16 92,04 163,41 

TA 85 20;14 20,14 

SK 03 . 860,73 1.175,01 2.035,74 

SK 05 164,89 855,65 689,12 1.079,66 

SK 06 189,75 1".627,62 1.817,37 

SK 07 ... 910,23 823,94 1.734;17 

PC 18 . 2.439,05 1.982,56 1.536,20 5;957,81 

TA 50 189,09 984,75 129,27 . 1.303,11 

TA 88 671,07 733,3 1 l.404,38 

TE" 16 ' 207,40 429,11 .. 636,51 

PC 05 861",68 1.039,87 1;901,55 ' 

Motosserras'( 12) 90,00 1.953,44 374,86 '2;,tl8;30 

CR 03 .. 145,79 . 6ll,87 75.9,66 

CR 09 _, .. " o., 1.000,43 ... 1.265,71 ,." .. .., 2.~,14 

CR 42 .. 28,46 223,88 "',252.34 

CR' 67 .. ... 127,00 242,94 ,. . '';. j69,94 . . 

CR 81 81~76 139,16 228;97 . . ' 449,89 

Irifra-Estrutura (tere:)- . ., .. 1:526,07 2.953,68 '443,05 '4:922,80 '" 

TOTAL 19.552i!!,l! 18.526cl4 . 3.577,85 3U~13 ... , 
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Como alguns equipamentos estão presentes em diferentes atividades, relacionou-se 

os custos exclusivos às atividades trabalhadas, incluindo os custos dos veículos e a distribuição 

dos custos das motosserras. F oi gerada, então a seguinte tabela. 

TABELA 14 - C USTOS EXCLUSIVOS DE EQUIPAMENTOS POR ATIVIDADE (R$). 

SETOR DE SUPRIMENTO - ABRIL-1996 
Atividade Código do Manutençl!o Combustiveis, . Depreciação rOTAL % 

.. equipamento peças e outros 

- eR03 10,20 42,97 53,17 
Detrubadã. tRA2 3,56 27,98 31,54 

.;~ ~ Motosserra 20,00 434,11 83,30 537,41 
Total 33,76 505,06 83,30 622,12 1,96 

TE 27 33,46 1.039,36 46,87 1.119,99 
Acesso TE 83 13,21 58,16 92;04 163,41 

e TA 85 20, 14 20,14 
Estaleiro CR03 5,83 24,56 30,39 

CR'42 3,56 27;98 31,54 
Total 56,36 1.150,06 159,05 1.365,47 4,31 

SK03 860,73 1.175,01 2.039,74 
'o" SK05 28,03 145;46 117,15 290,64 
~:::. SK06 189,75 1.627,62 -'- 1.817,37 

Arraste" - SK07 892,03 807,46 
__ _ o 

1.699,49 
,'" ,. CR42 7;I0 55,97 63 ;07 

.... ' CR03 20,41 85,94 .',:.: .. 106,35 . ~.: . Total 1.998,05 3.897,46 117,15' 6.012,66 18,99 

MolOsserra 10,00 217,05 41 ,64 268,69 
Desgalbamento eR03 10,20 42,97 53,17 

CR42 3,56 27,98 31,54 
',' " ':.Total 23,76 288,00 41,64 . 353,40 '1,12 

Marc.l Trãi;.1 Motosserra '60,00 1.302,28 249,92 1.612,20 
ClàssifiCação CR'03 -.. 

5,83 24,56 
_ .. 

30;39 
. ,' ":~l:r~~ ." CR42 3,56 27,98 - - 31,54 

.:~:~!~::+ TotaL 69,39 . U54;82 249,92 ... 1.674,13 . 5,29: 

. :::'; TA 50 18,91 98,48 12,93 .. 130,32 
····~L: ... TA:88 610,67 667;31 - [277,98 

Carregamento PC'18 2.341,49 . 1.903;26 1.474,75 . 5,719,50 , .. CR'03 n,66 49,11 _ ...:l . ;'." 60;77" - ., .. 

"· CR.42 
-,:,. 3,56 . 27,98 .. _ ...... 31 ,54 ,. . . 

o.' ." .. " Total 2.986,29 2.746;14 1.487;68 , 7.220,11 ' 22,81" 

::k -- PC05 . 861,68 1.039,87 -'- "'1.901;55 
Corte raso/' ' PC18 .' , .. 97,56 .. ,79,30 ' 61:;45" 238,31' , 
terceiróS''''''''' .. ':' ': 'J'EJ6 ..... :", .. 207;40 : o~;'429:1.1 -_ . .-. "636;51 ' :"'0 

'f'~~1::' : ... :- "~'o. ,TH' 27 ' " 12,48 . ' 384;42 17;31'" ' 414,23 ::t 
, 

. ::':;~::':k; " .SJC05 . 136,86 7 Ht;19 571',97 ,. " 1'.419,02 .. 
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TABELA 14 - CONTINUAÇÃO. 

SETOR DE SUPRJMElo.'TO - ABRIL-1996 
Atividade. Código do Manutenção Combustiveis, Depreciação TOTAL % 

equipamento rieças e outros 
SK07 18,20 16,48 . '.34,68 
TA 50 170,18 .. 886,27 U6,34 1.172,79 
TA 88 60,40 66,00 126,40 
CR09 I. ()()(), 4 3 1.265,71 2,266,14 
CR03 21,87 . 92,08 113,95 
CR42 3,56 27,98 31,54 
INET 1.526,07 2.953,68 443,05 4.922,80 
Total 4.116,69 . 7:951,09 1.210,14 13.277,92 41 ,94 

CR67 127,00 242,94 3699,94 
Marcação e CR03 17,50 73,66 91,16 
Desbaste Total 144,50 316,60 461,10 1,45 

Administração CR03 14,58 61,39 75,97 
Total 14,58 61,39 75,97 

CR81 81,76 139,16 228,97 449,89 
Outras CR03 27,76 116,63 144,34 

Total 109,52 255,79 228,97 594,23 1,89 

TOTAL 9.552,85 18.526,44 3.577,85 31.657.14 100,00 

4.2.3 Distribuição de Custos Auxiliares 

Quando se atingiu os custos auxiliares como os gastos com auxilios sociais e o 

gerenciamento e recursos humanos já aglomerados conforme anteriormente citado, adotou-se 

uma distribuição em função do número de funcionários por atividade. Como tratam-se de 

gastos de complicado rastreamento perante valores pouco significativos em relação ao custo 

total do setor (ambos inferiores a I % do total), este procedimento se apresenta de grande 

valia, pois apropria de maneira eqüitativa considerando-se o pessoal envolvido por atividade. 

Na tabela seguinte são apresentados os cálculos destes custos por atividade. 
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TABELA 15 - DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS AUXILIARES (R$). 

SETOR DE SUPRIMENTO - ABRIL- 1996 ':,';:-,'.'" 

Atividade N. de funcionários % Auxílios Sociais GereDCiamenio e 
RecurSils Humanos 

Derrubada ... 2,41 7,53 122,07 IH,~6 

Acesso e·estaleiro 0,41 1,28 20,75 J4,06 

Arraste 4,41 13,78 223,39 259,05 

Desgaibamento 1,39 4,34 70,36 81,59 

Matc.! Traç.! Classificação 10,41 32,54 527,51 611,73 

Carregam. 1,39 4,34 70,36 8\,59 

Corte raso! terceiros 3, \4 9,8\ 159,03 184,42 

Marcação e Desbaste 6, \6 \9,25 312,06 36\,89 

Administração 0,\4 0,44 7, \3 8,27 

Outros 2,14 6,69 108,45 125,77 

TCYfAL 32,00 100,00 1.621,11 1.879,93 

No caso dos materiais diversos, quando houve, buscou-se localizar a atividade 

consumidora do recurso. 

Para a exaustão florestal ou compra e o INSS Rural, foram distribuídos os valores 

de acordo com o volume gerado nas atividades. 

4.3 FECHAMENTO DO RELATÓRIO DE CUSTOS VIA ABC 

Ao se delimitar os resultados divulgados no relatório de custos pelo método ABC 

é importante salientar que todos os dados totalizados dos centros de custos estão em 

conformidade às informações do setor de contabilidade da empresa. 

Na transferência da base de cálculo dos proventos por atividade para a coluna de 

salários do relatório, foi necessário agregar o custo administrativo da empresa para o setor de 
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suprimento que, sem o qual, o setor não existiria. Desta forma, considerou-se os percentuais 

dos proventos por atividade e determinou-se os valores contidos na coluna de salários através 

do valor total referente a este centro de custo (R$ 10.397,76 no mês de abril). 

De forma reduzida tem-se: 

:> Valor total de proventos do mês: R$ 8.390,74 

:> Valor contábil referente aos salários do setor: R$ 10.397,76 

:> Diferencial correspondente a administração: ;: 24% 

Como os encargos são proporcionais aos ganhos salariais, adotou-se o mesmo 

procedimento. Na tabela seguinte, descreve-se a distribuição realizada. 

TABELA 16 - D IS1RIBUlÇÃO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS AOS SALÁRlos E ENCARGOS (R$). 

SETOR DE SUPRIMENTO - ABRlL-1996 
·Atividade Proventos % Salários Encargos 

Derrubada . 684,10 8, 15 ·· 847,42 90,48 

Acesso e estaleiro 157,17 1,87 194,44 20,76 

Arraste 1.278,77 15,24 1.584,62 169;20 

Desgalhamento 463 ,27 5,52 573,95 61,29 

MarcJ traç.l classificação 1.558,74 18,58 1.931,90 206,28 

Carregamento 573,67 6,87 714,33 76;21' 

Corte raso! terceiros 1.426,69 17,01 1.768,66 188;85 

Marcação e 'desbaste 839,66 9,97 1.036,66 110;69 

Administração 134,95 1,61 167,40 17,88 >. 

Outros 1.273,72 15,18 1.578,38 168,53 

TOTAL 8.390,74 100.00 10.397,76 1.110,23 

Após estas medidas foi possível então finalizar o relatório de custos pelo método 

ABC, descrito a seguir: 



TABELA 17 - RELATÓRIO DE CUSTOS VIA ABC (R$) 

GIACOME,:\,"~ODIN MAPA DE CUSTOS DO SETOR DE SUPRIMENTO - ABRIL -1996 

E .... ~ di' 'f! "r,' ~j~!lj)l1 
F1oreotaI Son1çot INSS Cenne. AuúIIoI T ..... p. Manut. Combus. Deprtd- VoImM eu.to , 

d.,t,f . !. Pôr -SaItrIoo _'11"" OU de · RuroJ oRe<. SodaJo Equlp. P~uo "1'10 TOTAL % 
.l' ,I; , 1!.I;~.'iI: 41 Cl'Mllpn " T~ H .......... Outru i ProcIooçlo u'*laci. 

t 847.~2 I 90,48 , 284,61 ., 364,44 111,56 122,07 33,76 505,06 83,30 2.472,70 1,15 6.529,45 ,. 0~786 
ti~ '.1', 

~ 

Aresso e 194,44 20,76 284,61 364,44 24,06 20,75 56,36 1.150,06 159,05 2.274,59 1.05 6.529,45 0,3484 

estaleiro , '\!l, , i",',il; , ~j<, i- ' m" 11 iÍ'-l:~ 

Arraste 1.584,62 169,20 284,61 364,44 259,06 223,39 1.998,05 3.897,46 117.15 8.897,97 4,13 6.529,45 1,3627 
.' 

I. ~ 

Desgalliamento 573,95 61,29 284,61 364,44 81,59 70,36 23,76 288,00 41,64 1.789,64 0,83 6.529,45 0,2741 

~ ' 
j , -I 

Marc.trraç. 1.931,90 206,28 284,61 364,44 611,73 527,51 69,39 1.354,82 249,92 5.600,00 2,60 6.529,45 0,8578 

ClassifiCação ~ 

Carregamento 714,33 76,27 291,46 364,44 81 ,59 70,36 2.986,29 2.746,14 1.487,68 8.818,56 4,10 8.373,81 1,0531 

" 
• , ~ oiif li 

Corte raso I 1.768,66 188,85 66.116,61 20.686,55 13,89 184,42 159,03 59.747,46 4.116,69 7.951 ,09 1.210,14 162.143,39 75,28 11.068,75 14,6488 

~il~"." \~ l' ' , i , ' 'I .Ilt-J:J " ,Jlt~{~J:! 

Marcação e 1.036,66 110,69 361,89 312,06 144,50 316,60 2.282,40 1,06 109,80 , 20,7869 

llesbeste ~ " \11 ,J ./ ~I ,L·, 
";; ., ,., '.'1 t1l1i'~ 

. ~~i . :' bI ;;' ''', ",)-: 

Administraçlo 167,40 17,88 8,27 7,13 14,58 61,39 276,65 0,13 2'-00 , 11J~ 
,J: :Ji ;t;:f:H; ',I ,. I h !fil'-

Outras (nativas, 1.578,38 168,53 11.583,17 1.074,78 125,77 108,45 5.582,61 109,47 255,79 228,97 20.815,92 9,67 1.135.60 18,1299 
~';étc)" 'I! 'I, l! j: • 

• " I l' ~.I rW ,' :1~'H~1It . ' ", ... /. , ... I: 

\O 

TOT~". 10.397.76 " 1.110.2) ;, 97.~31.12 )2.269.72 3.275.31 1.879.93 1.621.11 65.330.97 9.552.85 18.526,44 3.577,85 215.372,39 100,00 1/1 I .. /11 -l 



98 

4.4 CONFRONTO DO RELATÓRIO CONVENCIONAL X RELATÓRIO ABC 

Adiante foi reproduzida uma cópia do relatório gerencial resumido referente ao 

mês de abril, visando-se uma comparação com o relatório ABC da tabela anterior (ver tabela 

17) 

Comparando-se os custos por unidade (R$/m\ tem-se as seguintes relações 

descritas a seguir. 

FIGURA 15 - C OMPARAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS POR ATIVIDADE PRODUTIVA (R$/ m \ 

ENfRE O SISTEMA DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO E O SISTEMA ABC. 

DER ACE ADS 

ATIVIDADES 

MIC 

LEGENDA: 

DER - Derrubada; 

ACE - Acesso e estaleiro: 

ADS - Arraste e desgalhamento; 

MIC - Marcação, traçamento e classificação; 

CAR - Carregamento. 

_ Custeio por Absorção 

c::J Custeio ABC 

CAR 
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TABELA 18 - RELATÓRIO CONVENCIONAL DE CUSTOS, 

SETOR DE SUPRIMBNTO - ABRIL - 1996 .. 
Atividades/Contas Volumes . USS Tol. USSpI m' USS Tol. USSp: m' 

Extra!i20 Pr2i!rio Próerio Terceiros . Terceiros 
Extração Própria 6.529,446 56668,09 . 8.(!7885 .. .. ,. 

Extração por Terceiros 4.539,306 138.211,68 30.44775 

Acessos e Estaleiros 
Trator esteiras 016 642,94 . 0,14164 
Trator esteiras 026 
Trato~ esteiras 027 1.139,54 0.17452 410,18 0.09036 
Trator agrfcola 083 165,06 0.02528 
Trator agrlcola 085 20,34 0,00312 
Skidder 005 , 1.266,32 0,27897 
Infra-estrutura 
Mão-de-obra 351,45 0,5383 613,87 0,13523 
Total da atividade 1.676,39 0,25674 2,93331 0,64620 

Corte 
Motosserras 661,73 0,10135 
Mã<Hle-obra 1.752,57 0,26841 
Total da atividade 2.414,29 0,36975 

Arraste e Desgalhamento 
Skidder003 2.056,30 0,31493 
Skidder005 460,61 0,07054 
SkidderOO6 1.835,73 O,28115 
Skidder007 I.71I,87 0,26218 
'trator agrlcola 083 
Trator agrícola 084 
.Mão-de-obra 2.153,21 0,32977 
Total da atividade 8.217,72 1,25856 

Traçamento e Limpeza 
Motosserras I.781,OO 0,27278 
Mão-de-obra 5.084,59 0,77872 
Total da atividade 6.865,59 1,05148 

CilIIegamento .. 
Trator, agrícola 050 131,64 0,02016 Ll84,64 0,26097 

., 

Tratongrícola 088 1.294,32 0,19823 124;24 .. 0,02737' 
Cárregl!deira PC 05 1.920,76 :0,42314 
Càíregadeira PC 18 5.799;96 0,88828 , 218,03 , 0;04803 
Skidder .007 ... 19,82 . 0,00877 
.Ma<KIe-obra: 1.349,58 0,20669' 440,47 ' .,Q;09704 
Total da.atividade 8.575,49 1,31336 3.927,96 ~ O,86532 

Tral)sporte " 24.606,35 3,76852 35'.744,63 '.7,87447 

Seiviços' de Tciceiros 20.895,51 .': 4,60324 ' 



TABELA 18 - C ONTINUAÇÃO. 

.. Atividades/Contas ' 

Apoio 
Despesas eVentuais 
INSSRuÍal 
Infra-estrutura 
Equipameníos rodantes 
Carro 042 , 
Carro·OO9 ·,' 
Carro02T 
Materiais/compras 
Topografia/desenho 
MãO'de-obra 
Total da atividade 

SETOR DE SUPRIMENTO - ABRIL - 1996 
Volumes . US$ Tol. US$ pI m" 
EXtração Próprio Próprio 

2.136,93 0 ,32728' 

255,78 0 ,03917 
254,89 0,03904 

2.647,60 0,40549 

TABELA 18.1 - RELATÓRIO C ONVENCIONAL DE C USTOS. 

Atividades/Contas 

Extração Lei 

Marcação 

Acessos e Estaleiros 
Trator esteiras 016 
Trator esteiras 026 
Trator esteiras 021 
Trator agricola 083 
Trator agricola 085 
SkidderOO5 
Infra-estrutura 
Mão-<Ie-obra 
Total da atividade 

Corte 
Moiosserras 
Mão-<Ie-obra 
Total da atividade 

Arraste e DeSgalhamento 
SkidderOO3 
SkiOdCrOO5 
Skidder 006 
SkidderOO7 ' .. 
Tiator agrícola 083 
Trator agriçola 084. ,. 
MiQ.Oe-obra " 
Total'd3a'tividade . 

SETOR DE SUPRIMENTO - ABRIL - 1996 

Volumes US$ Tol. USS pI m' 
Lei Lei 

1.135,605 18.819,24 16,62483 

109,800 2:601,96 23,75191 

US$ Tot. 
Terceiros 

85,83 
4.972,53 

51I ,56 

2.289,03 

1.858,94 

USS Tol. 
Marcação 

100 

.' USS:Jl. m' 
',' ·TeiCeiros 

: 0,01891 
.. ' 1,09544 

. 0, 11269 

'Ó,50427 

' 1,73131 

USSp. Ha 
Marcação 



TABELA IS. I-CONTINUAÇÃO. 

SETOR DE SupRIMENTo - ABRIL" 19% 
,,' Atividades/Contas "Volumes US$ Tot. US$.pI m'. 

Traçamento e limpeza 
Motosserras 
Mão-de-obra 
Total da atividade 

Carregamento 
Trator agric:ola 050 
Trator. agriC:Ola 088 
Carregadeira PC 05 
Carregadeira PC 18 
Skidder007 
Mão-de-obra 
Total da atividade 

Transporte 

Serviços de Terceiros 

Apoio 
Despesas eventuais 
INSS Rural 
Infra-estrutura 
Equipamentos rodantes 
Carro 042 
Carro:067 
Cárro081 
Materiais/compras 
Tópografialdesenho 
MJO,de-obra 
Total da atividade 

Mão-de-obra (outras) 

FONTE: Giacomet .. Marodin Indústria de Madeiras S.A. 
Departamento Administrativo 

ARQUIVO: SUPABRlL. 

Lei . ... Lei 

5.639,00 4.96564 

I l.7oo, 17 10.30303 

l.085,64 0.95600 

454,43 0.40017' 

1.504,07 1.35617 

USS To\. 
Màrcação 

373,68 

2.234,28 
2.607,96 

1.180,89 

101 

US$p.Ha 
Marcação 

.; 

3.40325 

20.34866 
23.75191 

De maneira exposta na figura 15, nota-se visualmente os diferenciais obtidos pelas 

duas metodologias de custeio. Estes resultados indicam que os gestores tanto da área florestal 

como do setor de suprimento, podem estar direcionando de forma equivocada, as suas 

decisões pela visão menos precisa da contabilidade de suas atividades que compõem todo o 

setor produtivo de suprimento. 
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O maior diferencial entre os dois sistemas de custeio refere-se à atividade que a 

empresa considera como arraste e desgalhamento superior a 30%, porém observa-se diante do 

relatório convencional, que nesta atividade, só ocorrem tratores como os Skidders, pois a 

contabilidade da empresa ainda apropria os custos como se o processo fosse único como foi, 

há algum tempo atrás. Na atualidade o desgalhamento é realizado por motosserra que confere 

uma qualidade superior ao acabamento das toras. 

Grande parte das justificativas sobre os diferenciais dizem respeito ao custo da 

mão-de-obra que o procedimento da empresa considera como um valor médio de todos os 

funcionários do setor de suprimento e, apropria este valor multiplicado pelo total de horas 

trabalhadas nas atividades por eles consideradas. 

Este procedimento, particularmente, já diferencia de maneira integral na 

metodologia dos dois sistemas de custeio e interfere na precisão das informações de custo por 

atividade, podendo promover discrepâncias nas tomadas de decisões estratégicas da empresa. 

Com certeza, nas atividades que tiverem um custo/hora da mão-de-obra, 

significativamente, mais baixo ou mais elevado, em comparação ao custo médio considerado, 

deverão haver distorções relevantes na contabilidade dos custos salariais. 

Quando se considera o somatório dos custos unitários produtivos tem-se: 

Z> Sistema por Absorção: 4,2074 R$/m3 

O Sistema ABC: 4,2747 R$/m3 

Observa-se nos totais dos custos unitários pelos dos sistemas, um diferencial de 

2%, o que denota certa afinidade nos custos totais das atividades consideradas. 

No caso das atividades de suporte e apoio do setor, tornam-se inexequíveis as 

comparações para as atividades de administração e outras até pelas características estruturais e 

de atribuição das diferentes finalidades dos relatórios. 



103 

Quanto as atividades de marcação e desbaste e, corte raso por terceiros, são 

apresentados a seguir os diferenciais nos dois sistemas de custeio. 

FIGURA 16 - COMPARAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS POR ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO 

ENTRE O SISTEMA DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO E O SISTEMA DE CUSTEIO BASEADO 

EM ATIVIDADES. 

_ Custeio por Absorção 

[:=J Custeio ABC 

Corte raso/ Terceiros Marcação e Desbaste 

ATIVIDADES 

Analisando-se, primeiramente, os diferenciais na atividade de corte raso por 

terceiros, observa-se que no Custeio ABC, 6% supenor ao Custeio por Absorção há, 

novamente, discrepâncias no tangente a questão dos custos com mão-de-obra. 

Já no caso da atividade de marcação e desbaste, o diferencial, em tomo de 13% a 

mais para o Custeio por Absorção refere-se aos custos totais da atividade que alcançam R$ 

2.581,88, enquanto que no Custeio ABC atingem R$ 2.282,40. 
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Ao se considerar o somatório dos custos unitários de suporte e apoio tem-se: 

O Sistema por Absorção: 37,3637 R$/ unidade 

O Sistema ABC: 35,4357 R$/unidade 

O diferencial correspondente a 5% entre os dois sistemas. 

4.5 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Como qualquer produto ou serviço, em princípio, visa a satisfação dos usuários, 

foram pesquisadas suas opiniões para se obter uma visão objetiva do sistema de custeio 

proposto mediante o confronto do relatório gerencial tradicional e o relatório ABC. 

Foram recebidas duas avaliações que podem ser divididas como opiniões dos 

clientes e fornecedores das informações de custo. 

Os clientes referem-se à Gerência Florestal e a Chefia do Setor de Suprimento que 

compuseram a primeira avaliação (ver anexo 1). 

Os fornecedores referem-se ao Contador e o Assistente Administrativo que 

compuseram a segunda avaliação (ver anexo 2). 

Inicialmente, observa-se na abordagem de ambas as avaliações que os pontos 

fortes superam os pontos fracos em diversos critérios. 

Nota-se também uma maior aceitação do relatório de custos via ABC pela 

convergência nas vantagens (= pontos fortes) do relatório cujos resultados demonstraram-se 

amplamente satisfatórios. 
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Com alguns ajustes, software específico e treinamento de pessoal operativo na 

metodologia de apuração dos custos via ABC, certamente as poucas desvantagens (= pontos 

fracos) se tornarão atributos importantes na viabilidade do sistema proposto. 

Até as sugestões apontadas denotam interesse por parte dos usuários das 

informações de custo no aprofundamento da metodologia adotada pelo ABC. 

Na avaliação final ficou evidenciado a melhoria no gerenciamento dos custos 

proporcionado pelo ABC. 
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5 CONCLUSÃO 

Observando-se a estrutura dos dois relatórios, nota-se que o sistema tradicional de 

custeio por absorção apresenta-se menos preciso devido à utilização de uma forma de rateio 

simples, baseada na apropriação da mão-de-obra direta e do material diretamente envolvido 

como os combustíveis, por exemplo. 

Por outro lado, no sistema ABC, o alvo é o rastreamento para distribuição dos 

CIFs, o que confere à administração da empresa melhores critérios de localização e controle 

dos custos dos produtos/serviços, proporcionando um eficiente gerenciamento dos processos 

no momento da tomada de decisões estratégicas seja na interrupção do processo fabril, na 

concessão de descontos, na modernização de equipamentos, na ampliação de setores, etc. 

Assim sendo, pode ser fornecido a cada gerente um sub-sistema do ABC que 

satisfaça suas necessidades peculiares, com relatórios que contenham informações acuradas, 

tempestivas e atualizadas dependendo do setor envolvido na empresa. 

Diante da metodologia rastreadora do ABC, o gerenciamento tem condições de 

analisar mais profundamente, o fluxo dos recursos consumidos na cadeia produtiva, 

direcionando investimentos de real valor para o negócio e, que atendam as expectativas de 

mercado. 

Da mesma maneira, recomenda-se a implantação do sistema de modo gradativo e 

não imposto com os mesmos níveis de detalhamento em todos os setores da empresa. 

Conforme o responsável pela área de custo e informações gerenciais da Aracruz Celulose S.A., 
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o processo de aculturação promovido pelo ABC possibilitou que todos os funcionários 

vislumbrassem melhor as atividades da empresa. 

Ao se segregar os processos em atividades, buscou-se um nível de detalhamento 

compatível tanto ao sistema de apuração econômico e viável dos custos, como ao 

entendimento por parte do corpo técnico e diretivo da empresa das atividades responsáveis 

pelos produtos/serviços. No entanto, este detalhamento, composto da sub-divisão dos 

processos, se em macro ou micro-atividades, dependerá exclusivamente, da estratégia 

empresarial adotada, considerando a variação nos custos de implantação e operacionalização 

do ABC. 

Resumindo, neste detalhamento, a opção por um controle mais ou menos preciso 

dos custos, dependerá da criticidade do monitoramento dos custos perante a competitividade 

do mercado em que opera a empresa. 

Por ter sido realizado com êxito, conclui-se neste trabalho que a metodologia 

proposta, guardada suas proporções e ajustes necessários, permite simulações em outros 

setores da empresa que por conseguinte, pode ser expandido por toda a empresa. 

Desta forma, o ABC responde as necessidades emergentes das organizações de se 

conhecer, de maneira mais aprimorada, os custos de produção não só pela diversidade dos 

produtos, mas também pela complexidade dos processos industriais vigentes. 

Mediante a metodologia proposta, não só indústrias do setor florestal como 

também outros setores de negócio, poderão se beneficiar da capacidade analítica 

proporcionada pelo ABC através das medidas de desempenho com seus custos unitários, 

fornecendo subsídios relevantes aos administradores na tomada de decisões a nível estratégico, 

tático e operacional. 



108 

Outra etapa bastante benéfica do sistema utilizado neste trabalho, é que ele 

favorece a identificação do nível de agregação de valor das atividades aos produtos e/ou 

serviços gerados. Tal avaliação de importância estratégica para a empresa, pode fomentar 

programas efetivos de redução de custos principalmente naqueles processos considerados 

triviais, porém não vitais ao desenvolvimento do negócio. 

A dinâmica do monitoramento dos recursos aliada a análise de valor das atividades, 

auxilia o comprometimento dos funcionários de distintos níveis, na compreensão da função dos 

custos nos variados processos de produção e apoio e, o seu significado na rentabilidade da 

empresa. 

Como recomendação para futuros trabalhos, sugere-se investigar uma metodologia 

para custeio do ciclo de vida de produtos florestais já que, na grande maioria, os estudos atuais 

dão ênfase às etapas de produção e de suporte logístico em detrimento das etapas de 

planejamento e desenvolvimento que acarretam também significativos custos. 

Outro forte argumento para se intensificar os estudos econômicos do ciclo de vida, 

advém da crescente demanda de produtos florestais ambientalmente corretos e credenciados 

pela certificação florestal já propagada em todo o mundo através do Conselho Internacional de 

Manejo Florestal (FSC). Demanda similar compõe a série de requisitos das normas ISO 14000 

onde a variável ambiental passa a integrar as decisões estratégicas na gestão dos negócios. 
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ANEXO 



G I A C O M E T - M A R O D I N I N D Ú S T R I A D E M A D E I R A S S / A 

DE: DR. R O B E R T O P E D R O B O M 
PARA: ENG. ALCIR 
DATA: 31 .07 .96 

R E L A T Ó R I O D E C U S T O S - A B C 

P O N T O S F R A C O S P O N T O S F O R T E S 

. Maior sistemática de controle, . Melhor aglutinação das atividades -

por consequência mais mâo-de-obra; afins; 

. Trabalha com custos de itens . Monitoramento dos custos mais 

individualizados e não com média objetivamente; 

de custos dos itens. . Caracterização de cada componente 

do custo; 

. Melhor possibilidade de gerenciamen-

to dos componentes dos custos; 

. Facilidade de absorção do método; 

. Facilidade de aplicação. 

S U G E S T Õ E S : 
. Caracterizar de forma descritiva e objetiva cada item do componente do 

custo e os caminhos para obtê-los. 
NA SUA OPINIÃO, HOUVE MELHORIAS EM RELAÇÃO AO RELATÓRIO 
TRADICIONAL? SE HOUVE, QUAL 0 PERCENTUAL DE MELHORIA? 

Houve. A medição da melhoria é difícil de ser mensurada, mas a facilidade da 

análise dos itens componentes proporciona um melhor gerenciamento dos 

custos. 

Dr. Robér to Pedro B o m 
G e r e m ^ F I o resta i. 
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G I A C O M E T - M A R O D I N I N D Ú S T R I A D E M A D E I R A S S / A 

DE: S R . E D S O N L. C A R D O S O A R A Ú J O 
P A R A : E N G . ALC1R 
D A T A : 0 5 . 0 8 . 9 6 

R E L A T Ó R I O D E C U S T O S - A B C 
P O N T O S F R A C O S P O N T O S F O R T E S 

. Não há totalização por atividades; 

. Maior número de controles. 
. 0 relatório proporcionará uma maior 
visualidade do custo, tendo em vista 
a abertura de seus componentes, 
tornando-os claro e objetivo e de 
fácil análise, possibilitando grande 
segurança quando da necessidade de 
uma tomada de decisão. 

SUGESTÕES: Adotar como base uma moeda que venha à servir 

como paramêtro futuro. 

NA SUA OPINIÃO, HOUVE MELHORIAS EM RELAÇÃO AO RELATÓRIO 
TRADICIONAL? SE HOUVE, QUAL 0 PERCENTUAL DE MELHORIA? 

Sim. Considerando a abertura de cada atividade, julgo um melhoramento na 

ordem de 60 % (sessenta por cento). 

T 
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