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RESUMO: 

SILVA,J. A .Z.; FIGEL,M.A. ; Analise dos Efeitos da lmplanta~ao do Sistema de 
Custo ABC em uma Empresa de Presta~ao de Servi~os de Prote~ao ao 
Credito; 
0 Estudo objetivou analisar os efeitos da implantagao do sistema ABC na Empresa 
Planeta Prestac;ao de Servic;os Ltda, que ate entao nao contava com nenhum tipo 
de custeio; na revisao de literatura temos a base conceitual do estudo, destacando 
o sistema de custeio ABC; a metodologia para o estudo foi atraves de pesquisa 
por meio de questionario respondido por uma amostra de oito funcionarios que 
representam quinze por cento do total do quadro funcional da empresa; nos 
resultados e discussoes e descrita uma apresentac;ao da empresa e apresentados 
os dados obtidos na pesquisa em forma de graficos com seus respectivos 
comentarios; na conclusao sao analisados os efeitos da implantac;ao de custos na 
empresa. 

Palavra-Chave. Custo ABC 
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1. INTRODUCAO 

Nos ultimos vinte anos, varias filosofias e tecnicas aplicaveis aos neg6cios 

surgiram e foram rapidamente absorvidas tambem pelas Empresas brasileiras. 

Assim, filosofias e tecnicas administrativas como Kanban , Just in Time 

Reengenharia , Teoria das Restric;oes , Custeio Baseado em Atividades 

Gerenciamento Baseado em Atividades , entre outras , passaram a ser 

implementadas no sentido de melhorar o resultado das empresas em um ambiente 

cada vez mais competitive . 

Uma destas tecnologia, o Custeio Baseado em Atividades (ABC), tornou-se 

objeto de intensos estudos e publicac;oes, 

Utilizando-se das tecnicas de pesquisa explorat6ria, foi desenvolvida por 

meio de entrevistas pessoais com os gestores da organizac;§o atraves de um 

questionario semi - estruturado, constituindo-se , desta forma, em uma pesquisa 

qualitativa. 

Deve-se salientar a importancia fundamental da analise dos dados primaries , 

obtidos a partir do estudo dos documentos, relat6rios, planilhas e outros registros 

existentes na empresa acerca do sistema implantado, do processo de implantac;§o e 

dos resultados da mesma. 

Assim o presente estudo baseia-se no seguinte problema de pesquisa: 

" Quais os efeitos decorrentes da implantac;§o do custeio baseado em 

atividades na Empresa PI aneta Servic;os de lnformac;Qes Ltda". 

0 presente trabalho tern como objetivo geral analisar os efeitos da implantac;§o 

do sistema de custeio ABC na Empresa Planeta Prestac;§o de Servic;os Ltda, que 
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atua no setor de informac;oes de prote<;ao ao credito, e que ate entao nao possufa 

nenhum tipo de sistema de custeio, procurando identificar que mudanc;as ocorreram 

nesta empresa ap6s a implanta<;ao. 

Com objetivos especlficos busca-se o seguinte: 

• descrever o processo de escolha do sistema de custeio ABC; 

• descrever a metodologia de implanta<;ao do custeio baseado em 

atividades adotado na Empresa Planeta Servic;os de lnformac;Qes Ltda ; 

• identificar as etapas que geraram maiores dificuldades na implanta<;ao do 

ABC na Empresa Planeta Servic;os de lnformac;oes Ltda; 

• averiguar se foram procedidas alterac;Qes na estrutura organizacional da 

Empresa Planeta Servic;os de lnformac;Qes Ltda, para a implantac;ao do 

ABC· , 

• investigar se houveram alterac;oes nos trabalhos realizados pelos 

membros da organiza<;ao a partir da implanta<;ao do ABC; 

• pesquisar as mudanc;as que ocorreram no processo de planejamento e 

controle financeiro com a implanta<;ao do ABC ;e avaliar o grau de 

satisfa<;ao dos gestores da Empresa Planeta Servic;os de lnformac;oes 

Ltda em rela<;ao as informac;Qes geradas para dar suporte ao processo de 

planejamento economico-financeiro com a implantac;ao do ABC. 
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2. REVISAO LITERA TURA 

A revisao bibliografica apresenta um hist6rico do sistema ABC desde os 

estudos iniciais que o configuraram, o conceito do sistema ABC, as etapas para 

sua implantayao , finalizando com uma abordagem geral sabre a gestao baseada 

em atividades. 

2.1. CENARIO ATUAL DO CONTEXTO EMPRESARIAL 

Em um ambiente empresarial cada vez mas globalizado e competitive, os 

sistemas de custos atuais muitas vezes nao respondem como uma ferramenta eficaz 

diante da rapida mudan98 tecnol6gica e de uma enorme expansao da capacidade 

de processamento de informa9oes. 

Neste ambiente busca-se por um sistema que forne9a informa9oes mais uteis e 

oportunas para as atividades de processes, avaliayao dos custos dos produtos e 

avaliayao do desempenho de gerentes. 

2.2. OBSOLESCENCIA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A obsolescencia dos sistemas de contabilidade de custos e controle gerencial toma-se 
particularmente desfavoravel no quadro de competi~ao global, a partir dos anos 80. 
Explicam que as consequencias de custos inexatos de produtos e sistemas contabeis 
deficientes no controle de processos e avaliac;So de desempenho nao foram tao graves 
nos anos 70, ja que uma combina~ao de uma infla~ao elevada e de um d61ar 
enfraquecido protegeu a maioria dos fabricantes americanos da competic;So 
externa.(KAPLAN e JOHNSON, 1993, p.159) 

0 ambiente competitive para os fabricantes americanos mudou completamente na 

primeira metade dos anos 80 , pela diminuiyao da inflayao e valorizayao acentuada 

do d61ar americana . Alem disto , uma revolu9ao na organizayao e tecnologia das 
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opera9oes industriais deixou defasados os produtos americanos numa posictao 

competitiva ainda mais precaria. 

A revoluctao foi desencadeada por praticas inovadoras desenvolvidas especial mente 

pelos fabricantes japoneses ,como o Controle de Qualidade Total, Sistemas de 

Estoque Just-in-Time ,Troca Rapida de Ferramentas. Com a disponibilidade de 

novas tecnologias reduzido significativamente o conteudo de mao-de-obra dos 

produtos manufaturados. 

Este ambiente mais competitive a partir dos anos 80 teve profundas implica9oes 

sabre os sistemas de gerencia de custos. 0 conhecimento exato dos custos dos 

produtos, o perfeito controle dos custos e a coerente medictao do desempenho se 

tornaram mais importantes do que no passado. 

Os sistemas de contabilidade de custos em uso na maioria das empresas americanas sao 
de pouca valia na determinacao dos custos dos produtos. A analise hist6rica do 
desenvolvimento dos sistemas de contabilidade gerencial mostra que os grandes avan9os 
na concepcao desses sistemas ocorreram sessenta ou mais anos atras ou mais, sob a 
influencia do movimento da administracao cientifica , o crescimento das corpora96es 
divisionais de roultiplas atividades e a maior demanda por informes extemos pelas 
autoridades fiscais e regulamentadoras. (KAPLAN e JOHNSON, 1993. p.1) 

Explicam que os sistemas projetados mais no inicio do seculo funcionavam bern no 

ambiente industrial e competitive daquele tempo. Os sistemas utilizavam detalhados 

registros e informes dos custos de mao-de-obra, porque a mao-de-obra era o mais 

custoso insumo de productao . Custos indiretos de fabrica9ao , relativamente baixos 

comparados com os custos de mao-de-obra , eram distribuidos com base no 

conteudo de mao-de-obra direta dos produtos. Tratava-se de uma pratica 

conveniente. A maioria dos custos reconhecidos em urn periodo eram custos 

variaveis. 
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Citam que a partir dos anos 80, a nova organizagao e tecnologia 

operacionais, bern como o ambiente mais competitive solaparam os pressupostos 

da epoca em que os sistemas de custos foram concebidos, no infcio deste seculo. A 

mao-de-obra direta representa uma frac;ao decrescente dos custos totais dos 

produtos totais dos produtos : urn fndice de 1 0 % ou menos e comum em muitos 

fabricantes .. Grande parte da mao-de-obra direta que permanece nas organizac;oes 

e considerada, de maneira mais apropriada , como urn custo fixo, e nao variavel , a 

medida que as companhias tentam oferecer maior seguranc;a para seus 

empregados. Custos indiretos de fabricagao representam uma fragao bern maior dos 

custos totais, precisando , por isso, serem compreendidos e controlados com bern 

mais cuidado do que no passado. 

Alem disso , muitas companhias , reagindo ao ambiente bern mais 

competitive, estao expandindo a variedade de produtos e servic;os oferecidos , 

tornando mais diffcil do que antes identificar detalhadamente os custos aos diversos 

produtos. 0 desafio para o ambiente competitive , nos dias de hoje, consiste em 

desenvolver abordagens novas e mais flexfveis para o projeto de contabilidade de 

custos. 

2.3. SISTEMA ABC 

A insatisfa~ao com as praticas de custeio de produtos gerou, em meados dos anos 80 , 
diversos estudos e artigos propondo a ado~o de profundas mudan~s na forma de custear 
os produtos. Talvez o artigo pioneiro escrito nesta concep~ao partiu dos pesquisadores da 
Boston University Jeffrey Miller e Thomas Volmann, que atraves do artigo intitulado A 
Fabrica Oculta tan~u as bases para o que no futuro seria conhecido como Custeio Baseado 
em Atividades(ABC) .No referido artigo, os pesquisadores questionavam a causa dos custos 
indiretos, articulando temas de grande importancia que causaram uma guinada na forma de 
se perceberem os custos. Dentre estes temas, Miller e Vollmann apud Kaplan e Johnson 
(1993);estabeleceram que transac;Oes efetuadas em diversos setores da Empresa eram as 
causadoras dos custos indiretos, que tanto atormentavam os dirigentes das Empresas. 
(KAPLAN e JOHNSON, 1993, p.159) 
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Os autores aludiam a existencia de duas fabricas em uma Empresa : aquela visivel, 

em que as pessoas pegavam materias-primas e as transformavam em produtos 

acabados e aquela oculta onde as pessoas lanyavam e retiravam dados dos 

sistemas de computadores (transa9oes) em que nao se observa urn valor agregado 

sabre a materia - prima . Estas transa9oes eram a causa dos custos indiretos. 

Descrevem , entao ,a necessidade de se conhecer as transa9oes e leva-las em 

considerayao nos sistemas de contabilidade de custos. 

Citam que pesquisadores da Harvard Business School executaram os 

primeiros estudos sabre este conceito de fabrica oculta, alocando custos a 

produtos com base em transayoes, demonstrando existirem enormes diferen9as 

entre os custos calculados pelos sistemas tradicionais em rela9ao ao sistema que 

levava em considerayao as transa9oes , ja entao identificado como custeio baseado 

em transa9oes. 

0 nome desta nova tecnica passou a ser denominada Custeio Baseado em 

Atividades. Os resultados dos trabalhos e publica9oes chamaram a atenyao dos 

executives ao proporem solu9oes inovadores para a compreensao do custos dos 

produtos e, especialmente, da existencia dos custos indiretos. 

2.3.1. Conceitua9ao do sistema ABC 

Segundo COOPER E KAPLAN (1998, p.1 09) o ABC e uma abordagem de custos que 
analisa o comportamento dos custos por atividades, estabelecendo rela9oes entre as 
atividades e o consumo de recursos, independentemente de fronteiras departamentais, 
permitindo a identificayao dos fatores que levam a instituiyao ou empress a incorrer em 
custos em seus processos de oferta de produtos e servi9os e de atendimento a mercado e 
clientes. 

2.3.2. Princlpios do ABC 
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Segundo JOHNSON E KAPLAN (1993, p.212) o principia do ABC e o fato de que as 
atividades realizadas em uma empresa causam custos e de que os produtos produzidos e os 
servic;os prestados causam demanda por essas atividades. 0 ABC utiliza as atividades 
desenvolvidas nos processos de opera~o da empresa como liga~ao dos custos indiretos aos 
objetos de custos, definidos como produtos, lin has de produtos, servic;os, clientes, etc .. 

2.3.3. Defini~o de atividade 

A palavra atividade esta presente no nome desta metodologia de custeio e 

tambem representa uma das bases sob a qual esta se assenta. 

NAKAGAWA (1995, p.38) "define atividade como um processo que combina, 

de forma adequada, pessoas, tecnologias, materiais, metodos e seu ambiente , 

tendo como objetivo a produc;ao de produtos. Em sentido mais amplo , entretanto, a 

atividade nao se refere apenas a processos de manufatura, mas tambem a 

produ~o de projetos , servic;os, etc., bern como as inumeras ayaes de suporte a 

esses processos". 

Afirma, tambem, que seria util caracterizarmos a atividade reduzindo-a a sua forma 

mais simples : processamento de uma transa~o. Este pode ser descrito em termos 

de recursos, insumos, produtos e procedimentos. As transac;oes sao materializadas 

atraves de documentos (inclusive eletronicos) e procuram reproduzir o mais 

fielmente possfvel os eventos e as atividades a que se referem .As atividades 

podem ser de acordo com sua natureza: primarias e secundarias. As primarias sao 

as que dao cumprimento a missao que lhes foi conferida e as secundarias as que 

lhes dao suporte. As transac;oes podem ocorrer no infcio ou fim de uma atividade e 

representam os resultados dos eventos - chaves de uma empresa. Por exemplo: a 
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compra de um material em uma empresa e um evento e a ordem de compra e a 

transagao que representa esta atividade figura 1 demonstra esta relagao. 

Figura 1- Relagao entre evento , transagao e atividade. 

EVENTO TRANSACAO ATIVIDADE 
- -. --. 

Compra de material Ordem de Compra Comprar o material requisitado. 

Fonte: MARTINS (1995, p.148)- Adaptado pelos autores. 

MARTINS (1995, p.148) , "explica que a atividade e uma combinagao de 

recursos humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros para se produzirem bens 

ou serviyos, sendo composta por um conjunto de tarefas necessarias ao seu 

desempenho. As atividades sao necessarias para a concretizagao de um processo , 

que e uma cadeia de atividades correlatas , interrelacionadas". 

No ABC atividades sao usualmente definidas como processos ou procedimentos que causam 
trabalho .Por exemplo em urn departamento de contas a pagar atividades incluem coletar e 
arquivar relat6rios de pagamentos, ordens de compra e faturas; comparar faturas, receber 
ordens de pagamento etc. Explica que atividades sao definidas como urn grupo de 
processos ou procedimentos que juntos promovem urn trabalho particular necessaria para a 
organizayao. (HICKS, 1992, p.34) 

Como pode ser vista, nao ha uma definigao uniforme e clara do conceito de 

atividade. Para Cogan (1993;p.43) , "por exemplo, um processo e constitufdo de 

uma serie de atividades que agregam valor, gerando um determinado produto final 

(bern ou servic;o) que se pretende devera atender as necessidades dos clientes 

internes ou externos". 

As atividades convertem recursos tais como materiais, mao-de-obra, tecnologia, em produtos 
ou servic;os. Neste sentido este autor define atividade, func;Ao , processo de neg6cio e tarefa 
da seguinte forma: a) func;ao- e urn conjunto de atividades relacionadas a urn prop6sito 
comum, como compra de materiais, seguranc;a e qualidade; b)processo de neg6cio- e uma 
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rede de atividades relacionadas e interdependentes ligadas pela produ~o que perrnutam .As 
atividades sao relacionadas porque urn evento especlfico inicia a primeira atividade no 
processo, a qual, por sua vez, dispara as subsequentes; c) tarefa- e a combinayao dos 
elementos de trabalho ou operayi)es que compoe uma atividade, ou seja, tarefa e a maneira 
como a atividade e realizada ; d) opera~o - e a menor unidade de trabalho utilizada com o 
prop6sito de planejamento e controle. (BERLINER E BRINSON, 1992, p.126) 

Como pode ser vista, nao ha uma C~nica definiyao de atividade que tome clara e 

preciso o seu significado. Considerando que a atividade e a base de todo o sistema, 

esta falta de padroniza9ao pode gerar dificuldades de entendimento e de sua 

operacionaliza9ao na implantayao do sistema. 

2.3.4. Hierarquia das atividades 

KAPLAN e COOPER (1998;p.104)" estabelecem uma hierarquia das atividades 

para a melhor compreensao das mesmas, bern como sua forma de atribui9ao aos 

produtos ou servi9os, sendo a seguinte a hierarquia das atividades : atividades por 

unidade, atividades par late e produtos , cliente e instalayao. A Figura 2 demonstra 

esta hierarquia". 

Figura 2-Hierarquia das atividades 

Suporte a linha Suporte ao canal 
de produtos 

I I 
Suporte a marca Suporte ao Client 

Suporte ao produto Relacionada ao pedido 

Late 
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Fonte: KAPLAN e COOPER, (1998, p.1 04) Adaptado pelos autores. 

Assim, as atividades a nivel de unidade serao executadas para cada item 

especifico de servi9o ou produto. As opera¢es fabris realizadas pela mao-de-obra 

direta , como lixar uma pe98, cortar uma chapa , podem ser urn exemplo da 

atividade neste nivel. Neste caso ha pouca ou nenhuma dificuldade em apropriar-se 

aos produtos estas atividades, fazendo-se, normalmente, atraves do tempo da 

mesma aplicada ao produto ou servi90. 

Ja as atividades no nivel de lote sao executadas para uma quantidade maior 

de itens, como a programa9ao de produ98o de urn lote de produtos, o set -up das 

maquinas, a retirada de material do almoxarifado, o controle de qualidade dos 

materiais ou dos produtos acabados. Assim, independents do numero de itens do 

lote , a extensao da atividade e a mesma ou praticamente a mesma. 

Os produtos e servi90s que demandam estas atividades sao facilmente 

identificaveis. Ha , porem , uma maior dificuldade de apropria98o a unidade do 

produto em fun98o de serem geradas pelo lote. Normalmente sao apropriadas por 

rateio por urn lote padrao. 

Para KAPLAN e COOPER (1998, p.109) " as atividades de suporte visam 

permitir a fabrica98o de cada produto ( ou servi90 ). A amplia98o dessa ideia 

alem dos limites da fabrica resulta em atividades de suporte ao cliente, ou 

seja, atividades que permitem que a Empresa venda seu produto a urn 

determinado cliente, independentemente do volume e do mix de produtos ( e 

servi90s) vendidos e entregues a esse cliente". 
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As atividades de suporte ao produto e ao cliente incluem manutenyao e 

atualizayao de especifica¢es de produtos, testes especiais e ferramentas utilizadas 

na fabricayao de produtos e servic;os especfficos, alem de suporte tecnico oferecido 

a determinados produtos e servic;os e a clientes especfficos . Note-se que , neste 

caso , estas atividades de suporte pressupoe a clara especificayao de quem sao os 

produtos e quem sao os clientes. 

Tambem estas atividades, embora facilmente identificaveis a produtos ou 

servic;os que a demandaram oferecem uma maior dificuldade de apropriayao a 

unidade do produto, pais tambem nao variam em intensidade em func;ao do volume 

de itens produzidos ou comercializados. 

No ultimo caso, existem atividades em que nao e possfvel especificar quem e 

o cliente e/ou produto. KAPLAN e COOPER (1998, p.123) "citam a definiyao de 

prec;os e a emissao de faturas em que se pode associar ao pedido, despesas de 

suporte as instalac;oes (como o Gerente Administrative) ,despesas de suporte ao 

canal (como feiras e propagandas, catalogos) ". 

Neste caso atentam para o fato de que estas atividades podem ser 

associados diretamente a linhas de produtos, servic;os ou canais especificos, mas 

nao identificaveis a produtos , serviyos ou clientes especificos. Alem disto , afirmam 

que a hierarquia de custos ABC, aplicavel a despesas relativas a produyao , 

marketing e pesquisa e desenvolvimento , permite que todas as despesas 

organizacionais sejam mapeadas em urn nfvel hierarquico e organizacional 

especffico, no qual e possfvel estabelecer causa e efeito. 

Desse modo, uma despesa de suporte ao cliente nao e alocada a produtos 

ou serviyos comprados pelo cliente, paise incorrida independentemente do volume 
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e do mix de produtos ou servic;os adquiridos pelo cliente. A despesa de suporte ao 

cliente s6 pode ser evitada ou controlada no nfvel do cliente (abandonando o cliente 

I mudando o nfvel de suporte fornecido ao cliente) e nao da mudanc;a de volume ou 

mix de produtos ou servic;os especificos comprados pelos clientes. 

MONDEN (19991 p.249)" estratifica as atividades em quatro nfveis diferentes: 

nfvel de unidadel de lotel do tipo de produto e da fabrica. As atividades ao 

nfvel do valor unitario sao executadas para cada unidade de produto 

manufaturada. Dois exemplos sao o tempo direto de operayao e o tempo de 

operac;ao de maquina. Os custos para essas atividades variam de acordo 

com o volume de produc;ao". 

Trocas de ferramentas I manuseio de materiais sao exemplos de atividades a 

nfvel de lote .Assiml os custos para estas atividades sao considerados custos 

comuns ou custos fixos para todos os produtos do lotel alem de mudarem conforme 

o numero de totes. 

Elaborac;ao de listas de pec;asl e urn exemplo de uma atividadel conforme 

MONDEN (1999;p.249) ~"a nfvel de tipo de produto. Sao executadas para apoiar a 

produc;ao de varios tipos de produtos. Ja atividades na fabrica apoiam processes de 

produyao para a fabrica como urn todo". Tais custos sao comuns a varios produtosl 

e e bastante diflcil detectar qualquer atividade especifica de fabrica para qualquer 

produto especifico. 

2.3.5. Metodologia para levantamento das atividades 

Para OSTRENGA (1993 1 p.154) 1 o ABC esta baseado na analise dos 

processes de neg6cio. Segundo estes autores "a analise dos processes de neg6cio 
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incorpora o conceito de que urn neg6cio e uma serie de processos inter-

relacionados e que esses processos sao constitufdos por atividades que convertem 

insumos em resultados". 

Usando como base a analise dos processos de neg6cio , entao o levantamento das 

atividades deve ser o ponto de partida para o ABC. Explicam que a maneira mais 

eficaz para colher essas informa9oes e atraves de entrevistas com os gerentes das 

areas funcionais. A finalidade dessas entrevistas e colher informa¢es suficientes 

para identificar os servi90s fundamentais, os clientes desses servi90s e as bases 

adequadas de aloca98o. 

Os mesmos autores expoem urn conjunto de perguntas para o levantamento das 

atividades, tais como: 

-Descreva o fluxo do trabalho em sua area. 

-Quais sao as principais atividades executadas pela sua organiza98o? 

-Como essas atividades se relacionam com os processos do neg6cio ? 

-Quais sao as principais responsabilidades do seu pessoal? 

-Qual a sua estimativa de porcentagem de esfor9o requerido pela sua organiza98o 

para apoiar cada uma das atividade? Descreva a 16gica que usa para fazer essas 

estimativas. 

Uma metodologia diferente e apresentada por Berliner e Brinson que propoe a analise 
e levantamento das atividades formada por sete etapas: a)determinar o escopo de analise 
de atividades ,significando definir o problema especlfico ou o neg6cio a ser 
analisado;b)determinar as unidades de analise de atividades, selecionar uma abordagem 
e a tecnica de coleta de dados, devendo-se, para tanto, dividir a unidade organizacional 
em grupos ou departamentos que possuam finalidades identificaveis, utilizando o 
organograma e o quadro de pessoal como ponto de partida para o processo de definir as 
unidades de atividades; c)definir as atividades - nesta etapa efetua-se uma listagem de 
todas as atividades desempenhadas por uma unidade ;d) racionalizar as atividades - a 
lista de atividades deve fornecer urn nivel de detalhe que seja suficiente para analise ; e) 
classificar as atividades em primarias ou secundanas - atividades primanas sao aquelas 
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cuja saida e utilizada fora da unidade organizacional; atividades secundarias sao as 
utilizadas dentro dos departamentos para apropriar as atividades primarias; f)criar mapa 
das atividades - este mapa serve para identificar a relayao entre fun¢es, processos do 
neg6cio e atividades; g)finalizar e documentar as atividades - nesta etapa final compila-se 
uma lista de atividades que deem apoio as necessidades da analise organizacional, dos 
processos de neg6cio e funcional. ( BERLINGER E BRINSON, 1992, p.9) 

0 primeiro problema fundamental nas aplicac;oes ABC/ABM e a falta de definiyao 
adequada sobre as atividades individuais. As pessoas que desempenham as mesmas 
tarefas descrevem-nas em termos muito diferentes Para evitar estes problemas os 
autores aconselham o desenvolvimento de urn dicionarios padronizado de atividades, que 
deveria incluir uma palavra-chave para definir cada atividade, o que permitiria a 
identificayao de atividades comuns desempenhadas pelos varios membros do staff .( 
PLAYER et al. APUD OSTRENGA et al., 1993, p.168) 

Explicam que o segundo problema fundamental no levantamento das 

atividades e o nfvel de confiabilidade dos dados por atividade. Os dados coletados 

podem sofrer distorc;Bo intencional ou nao intencional, o que afeta sua 

confiabilidade. Quando os funcionarios sao indagados sabre como empregam seu 

tempo, e preciso tamar cuidado para assegurar que o tempo mais recente nao afete 

a percepc;ao do a no todo. Tempo ocioso ou tarefas que nao agreguem valor sao 

frequentemente omitidos ou ignorados nesse cenario . 

0 terceiro problema relacionado a confiabilidade e a coleta de dados de 

atividades. Que metoda pode ser usado para coletar eficientemente os dados ? Os 

dais itens - chave para focalizar OS metodos sao (1) 0 nfvel a partir do qual OS dados 

sao coletados e (2) o tipo de metoda de coleta de dados . 

Com relac;ao ao nfvel da coleta de dados os autores definem que pode 

abranger desde gerentes em func;oes - chave ate operarios. Ja com relac;Bo aos 

tipos de metoda de coleta de dados "incluem entrevistas individuais , pesquisas por 

questionarios, grupos focais (por exemplo, reunioes focais e storyboards e estudo 

de tempo). 
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Consideram que as entrevistas individuais sao uma fonte rica de dados , mas 

frequentemente sao onerosas demais para grandes grupos. As pesquisas por 

questionarios, urn dos procedimentos mais antigos, mas ainda usados na coleta de 

dados, funcionam bern nos casas em que as informa¢es de atividades estao sendo 

obtidas de varias localidades e podem incluir videos com instru¢es padronizadas e 

exemplos de como preparar os dados. 

Conforme observa-se acima, pode-se utilizar diversas metodologias para o 

levantamento das atividades, devendo-se adequa-las a cada situa98o especifica. 

2.3.6. Direcionadores de custos 

Para NAKAGAWA (1995, p.39) "cost driver ou direcionador de custo e urn 

evento ou fator causal que influencia o nivel e o desempenho de atividades e o 

consumo resultantes de recursos. Explica que todo fator que altere o custo de uma 

atividade e urn cost driver ou direcionador de custo do referido centro de custos 

departamental ,nas respectivas atividades realizadas". 

Ap6s a alocavao dos recursos para as atividades , os custos destas atividades serao 
alocados aos diversos objetos de custos (produtos, serviyos, clientes,etc.) , atraves dos 
direcionadores de atividades .Assim , pode-se dizer que a ligayao entre as atividades e os 
objetos de custos sao realizadas atraves destes direcionadores . Afirmam que urn 
direcionador de atividades e uma medida quantitativa do resultado de uma atividade . 
Explicam, tambem, que OS direcionadores de atividades nao sao dispositivos para distribuir 
custos , mas representam a demanda de urn objeto de custo pela atividade. (KAPLAN e 
COOPER , 1998, p.1 05) 

Quadro 1- Atividades e seus direcionadores de custo 
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ATIVIDADE DIRECIONADOR DE CUSTO DA 
ATIVIDADE 

Usar maquina Horas-maquina 
Preparar maquinas Preparacoes ou horas de preparagoes 
Programar tarefas de producao Rodadasdeproducao 
Receber materiais Recebimentos de materiais 
Sustentar produtos existentes Numero de produtos 
Lancar novas produtos Numero de novas produtos lancados 
Fazer manutencao de maquina Horas de manutencao 
Modificar caracteristicas de produtos Notificacoes de mudanyas de 

engenharia 

Fonte : COOPER, Robin, KAPLAN,Robert S. Custo e desempenho: administre 
seus custos para ser mais competitivo.Sao Paulo :Futura, 1998,p.110. 

0 direcionador de custo como uma base para a aloca~o de custos dos grupos de 
custos de atividades para objetos de custos. Explica que existem tres caracteristicas criticas 
para urn direcionador de custos: urn direcionador deve refletir a demanda que urn objeto 
coloca sobre a atividade em rela~ao a outros objetos; ele deve refletir ou estar relacionado a 
causa b::isica; a quantifica~ao do gerador deve ser posslvel e pratica . (OSTRENGA et.al, 
1993, p.201) 

Os direcionadores ou geradores de atividades classificam-se em tres grupos 
principais: a)de transa~o: avaliam a frequencia com que uma atividade e executada para 
urn objeto de custo. Ex: numero de preparayaes, numero de recebimentos; b)de dura~o : 
representam o tempo necessaria para que uma atividade seja executada.Quando existe 
varia~o significativa no volume de atividades necessaria para determinados produtos estes 
direcionadores devem ser utilizados. Ex: horas de prepara~ao de maquinas, horas de 
inspe~o e horas de mao-de-obra direta ; c) de intensidade :representam nao s6 a dura~o 
com que a atividade e realizada, mas tambem o custo dos recursos utilizados para realiza-la. 
Assim, por exemplo, a prepara~o de maquina de dois produtos pode ter mesma dura~o. 
Contudo, se uma delas exige urn pessoal mais qualificado ou ferramentas mais sofisticadas, 
isto deve ser considerado na aloca~o dos custos destas atividades aos objetos de custos.( 
KAPLAN e COOPER, 1998, p.11 0) 

Pode-se observar que os direcionadores de custos assemelham-se as bases de 

rateio ja utilizadas em outros sistemas tais como o custeio par absorgao, com uma 

denominagao atualizada. 

E atraves dos direcionadores de custos que os recursos (custos ) serao atribuidos 

a cada uma das atividades e a cada objeto de custo. 

2.3.7. Desenvolvimento do sistema ABC 
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0 sistema de custeio ABC e desenvolvido em uma sequencia de quatro etapas : 
a)desenvolvimento do dicionario de atividades. Nesta etapa, deve-se identificar as diversas 
atividades que sao realizadas pelos setores de apoio ou indiretos ;b)deterrnina~o de quanta 
gasta-se em cada uma das atividades; c) identifica~o dos objetos de custos (produtos, 
servic;os ,clientes) que utilizam estas atividades e d) sele~o de direcionadores de atividades 
para que associe-se o custo das atividades aos objetos de custos. (KAPLAN e COOPER, 
1998, p.102) 

Na primeira etapa , explicam que deve-se identificar as diversas atividades 

que sao realizadas pelos setores de apoio ou indiretos .Aconselham a descrever as 

atividades atraves de verbos e seus objetos associados , como comprar materiais , 

responder aos clientes, lanc;ar novas produtos etc. A descri<;ao das atividades gera 

urn dicionario de atividades , onde estao relacionadas todas as atividades 

realizadas pelos setores da empresa .Nas aplicayoes iniciais do ABC , o 

detalhamento excessive das atividades gerava confusao , sendo que as aplicayaes 

mais recentes eliminam as atividades que tern pouca participa<;ao no tempo de urn 

funcionario. 

Na segunda etapa , explicam , determina-se quanta gasta em cada uma das 

atividades realizadas, alocando-se os gastos as atividades. Assim, a organiza<;ao 

passa a visualizar, com uma perspectiva completamente nova , para onde sao 

canalizados os diversos recursos despendidos , especialmente nos setores de 

apoio ou indiretos, ou seja, o custo de cada atividade realizada como comprar 

materiais, real izar programayoes de produ<;ao etc. 

Em outras palavras, alem de obter -se o custo das atividades diretamente ligadas na 

conversao de materiais em produtos , a Empresa obtem, tambem, o custo de 

atividades nao diretamente ligadas a conversao, que anteriormente nao eram 

conhecidas. 
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KAPLAN e COOPER {1998;p.112)" estabelecem que nao sao necessaries 

estudos abrangentes de tempo e movimento para associar os custos de recursos as 

atividades executadas. A meta e ser aproximadamente correto, e nao precisamente 

incorreto, como ocorre com praticamente todos os sistemas tradicionais de 

produtos". 

MARTINS {1996,p.189) ," ressalta que se deve ser muito criterioso ao 

distribuir os custos as diversas atividades. Alem da aloca<;ao direta dos custos aos 

produtos ou servi90s que os consumiram, a aloca<;ao pode ser realizada por 

rastreamento e rateio". 

Na aloca<;ao por rastreamento , estabelece-se a refa<;ao de causa e efeito na 

existencia de uma atividade e na existencia de urn determinado custo , sendo a 

mesma expressa pelo direcionador de recursos. 0 direcionador , neste caso, deve-

se constituir na causa primaria da existencia desta atividade e , consequentemente 

, da existencia do custo . 

Em ultimo caso, quando a alocac;ao direta e por ratreamento nao for possfvel, 

apropria-se urn determinado custo para as atividades atraves de rateio, utilizando-

se de algum criteria como faturamento, numero de funcionarios etc. Neste caso a 

apropria<;ao do custo as atividades faz-se de forma muito subjetiva, contrariando ate 

urn princfpio do ABC que e alocar aos produtos ou servi90s os recursos 

efetivamente consumidos pelos mesmos. 

Ap6s a identificac;Bo das atividades passa-se a alocac;Bo dos recursos necessanos 
para que as mesmas atinjam seu fim, devendo ser realizada da forma mais precisa possivel, 
medindo o uso efetivo dos recursos (custos) que cada atividade demandou . Salienta ser 
sempre preferivel que esta alocac;Bo deve ser direta. Porem , quando tratar-se de alocac;Bo 
de custos indiretos as atividades pode ser necessaria que algumas bases de distribuic;Bo 
sejam requeridas . Na verdade pode-se dizer que tais bases de distribuic;Bo nao sao nada 
mais que os direcionadores de recursos. (CAPASSO et al., 1999, p.78) 
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A terceira etapa, definida par Kaplan e Cooper , vern a ser a identifica98o de produtos, 
servi~tos e clientes da organiza98o. Ap6s o conhecimento das atividades e seu custeio deve
se identificar os produtos ou serviyos que utilizam estas atividades. A estes , como sao os 
beneficiarios finais das atividades desenvolvidas , serao imputados os custos. Outros objetos 
de custos podem ser utilizados para a aloca~tao do custo das atividades", como por exemplo , 
os clientes. (KAPLAN e COOPER, 1998, p.114) 

A ultima etapa , definida por KAPLAN e COOPER (1998;p.115) , "consiste na 

selec:;ao de direcionadores de atividades para que se associe os custos das 

atividades aos objetos de custos. Nesta etapa , deve-se ter o cuidado de 

estabelecer corretamente quais os direcionadores de atividades que representam a 

demanda de atividades pelos produtos ou servic:;os". 

Ostrenga, descreve ,de forma mais pormenorizada ,a sequencia de etapas que 
levam a implanta98o do ABC .Sao as seguintes as etapas: a)estabelecer as metas, escopo e 
objetivos do sistema ; b) descrever as atividades realizadas na empresa; c) reorganizar os 
custos para as categorias de atividades; d)definir os custos que cada centro de custo 
apresenta ; e)estabelecer os direcionadores de custos ; f)determinar o custo de cada 
atividade g)apropriar o custo de cada atividade ao objeto de custo que o 
demandou.(OSTRENGA et al, 1993, p.173) 

Na primeira etapa deve-se definir se o objetivo e custear os processos de 

neg6cio, os produtos, familias de produtos, clientes ou outros objetos de custos. 

Na segunda etapa estabelecem-se todas as atividades realizadas na empresa , 

levando em considerayao o valor das informac:;oes detalhadas no gerenciamento do 

processo. Tome-se como exemplo as atividades executadas dentro do 

departamento de recebimentos e suprimentos , descritas na Figura 1. 
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Figura 1 -Atividades identificadas no departamento de recebimentos e suprimentos 

Tempo ... 

Armazenar Entregar 

Movimentar 2 Movimentar 3 

lnspecionar 

Movimentar 1 

Receber 

Fonte: OSTRENGA,(1993, p175), adaptado pelos autores. 

A Figura 1 apresenta as diversas atividades executadas pelo departamento de 

recebimentos e suprimentos em uma linha de tempo. Quando de sua chegada , 

material e recebido, movimentado , inspecionado , movimentado novamente e 

armazenado. Em outra atividade, quando de sua requisiyao , e movimentado e 

entregue ao requisitante 

Na terceira etapa , desenvolve-se uma arquitetura de fluxo de custos. Nesta etapa 

sera realizada a reorganizac;ao dos custos , das categorias encontradas no livro 

razao para a categoria de atividades. lnicia-se com uma analise e entendimento do 

plano de contas , sua alocayao por centres de custos, comparando-o com a 
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estrutura organizacional da empresa, procurando identificar diferenc;as entre a 

estrutura organizacional e os centres de custos onde os custos sao alocados. Deve

se condensar custos semelhantes em contas unicas, evitando detalhamento 

excessive e combinar centres de custos funcionalmente semelhantes e sequenciar 

os centres de custos de forma que tenham uma sequencia se possivel semelhante 

ao fluxo do processo. 0 passe final desta etapa e conhecer as alocac;Qes ou rateios 

de contas que ja foram feitos para os centres de custos . Case algumas alocac;Qes 

tenham side feitas de forma muito arbitraria sera necessaria reverte-las para a 

utilizac;Bo no sistema ABC. 

A quarta etapa determina o exame dos centres de custos individuais. Ap6s as 

etapas anteriores, poder-se-a examinar os custos que cada centro de custo 

apresenta. 0 objetivo aqui e determinar quais custos podem ser atribuidos 

diretamente as atividades/objetos de custo, tais como depreciac;Bo, manutenc;Bo, 

engenharia de processes, ferramentas especiais etc. 

Outros custos nao podem ser alocados diretamente aos objetos de custos , 

mas sim as atividades. Sera necessaria , entao, estabelecer os direcionadores de 

custos para a alocac;Bo destes custos a cada atividade, que sera feito na etapa 

seguinte. 

Na quinta etapa deve-se colher informac;oes a respeito dos geradores de 

custos .Sera necessaria estabelecer os direcionadores ou geradores de custos que 

determinaram a existencia da atividade. Alem disto, e necessaria colher 

informac;Qes sabre a quantidade de cada gerador ou direcionador de custo que esta 

associado a cada uma das atividade que se quer custear. 
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Na sexta etapa , deve-se determinar o custo do processo/atividade . Nesta 

etapa os custos serao alocados as atividades com base na quantidade de 

geradores de custos que a atividade demandou. 

Na setima e ultima etapa parte-se para o custeio de produtos/objetos de 

custos que sera realizado nas seguintes fases: 

a) Formar grupos de custos de atividades. 

Deve-se consolidar algumas das atividades levantadas na fase anterior , que 

tenham sido geradas pela mesma causa basica. Tome-se como exemplo o 

agrupamento demonstrado na Figura 2. 

Figura 2- Agrupamento de atividades em centres de atividades do departamento de 
recebimentos e suprimentos 

Movimentar 3 

Ins ecionar 

Movimentar 1 

Receber 

Grupo Re bimento rupo Armazenagem Grup 
Entrega 
Fonte : OSTRENGA, (1993, p.194), adaptado pelos autores. 

b )Conhecer os geradores ou direcionadores de custos : 
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Nesta fase define-se que geradores serao utilizados para alocar o custo da 

atividade para os produtos . Tome-se como exemplo os direcionadores descritos no 

Quadro 2. 

Quadro 2 - Direcionadores usados para a alocagao de custos a produtos 

ATIVIDADES GERADOR DE CUSTO 
Recebimento Numero de Transac5es de Recebimento 
Armazenagem Fator ponderado incluindo valor media de estoque 

e do suprimento em dias 
Entrega Numero de Transacoes de entrega 

Fonte : OSTRENGA, (1993, p.202), adaptado pelos autores. 

c)Coletar os dados da demanda de geradores por produto. 

Nesta fase sera necessaria conhecer a quantidade de geradores que cada 

pro<;iuto/objeto de custo utilizou. Se, por exemplo, o gerador de custos de uma 

atividade for numero de requisi~oes de materiais , sera necessaria conhecer a 

quantidade de requisi¢es que cada produto/objeto de custo demandou. 

d)Executar o calculo do custo para cada produto/objeto de custo. 

Conhecendo-se o custo de uma atividade, a quantidade de direcionadores , e 

a demanda de direcionadores de cada produto/objeto de custo ' e possivel calcular 

o custo para o produto/objeto de custo. lnicialmente calcula-se urn indice de custeio 

de atividades dividindo-se o custo da atividade pelo numero de geradores que a 

determinaram. Em seguida, multiplica-se este indice pela quantidade de geradores 

de cada produto, rateando-se, desta forma, o custo da atividade para os 

produtos/objetos de custos. Por fim , divide-se este valor pela quantidade de 
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produtos associados aos geradores, obtendo-se, desta forma o custo de cada 

produto/objeto de custo. 

Como pode ser vista , os autores determinam numero de etapas diferentes na 

implantayao do sistema de custeio ABC . Esta e , contudo, uma diferenciayao 

apenas na forma, ja que o conteudo e semelhante, sendo que ambas as sequencias 

proporcionam , igualmente , o calculo do custo dos objetos de custos. 

2.4. PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO 

2.4.1. Planejamento financeiro 

o planejamento financeiro envolve a realizac;ao de projec;Oes de financeiras baseadas em 
estrategias altemativas de produc;Ao e de marketing , seguidas pela decisao de como atender 
as necessidades previstas . Segundo os autores , o processo de planejamento comec;a com 
projec;oes das receitas de vendas e custos de produc;Ao, sendo o orc;amento o principal 
resultado do planejamento financeiro. Explicam que, em terminologia padrao de neg6cios, 
urn orc;amento e urn plano que estabelece os gastos projetados para uma certa atividade e 
explica de onde virao os recursos projetados. (WESTON e BRIGHAM, 2000, p.343) 

Para GITMAN (1999;p.587) , "o planejamento financeiro e uma parte 

essencial da estrategia financeira de qualquer empresa , sendo que os 

instrumentos de planejamento financeiro sao representados pelos 

demonstratives projetados e pelo orC(amento". 

0 planejamento financeiro e urn aspecto importante para o funcionamento e sustentac;Ao de 
uma empresa , sendo os dois aspectos-chaves do planejamento financeiro o planejamento 
de caixa e o planejamento de resultado .Explica que o planejamento de caixa envolve a 
preparac;Ao do orc;amento de caixa da empresa;ja o planejamento de resultados e 
normalmente realizado por meio de demonstrativos financeiros projetados.Para o autor o 
planejamento de resultados envolve a elaborac;Ao da demonstrac;ao do resultado do exercicio 
e do balanc;o patrimonial projetado. (GITMAN, 1999, p.588) 

2.4.2. Controle financeiro 

Para FREZATTI (1999;p.36), "o controle financeiro e fundamental para o 

entendimento do grau de desempenho atingido e quao proximo o resultado 

almejado se situou em relayao ao planejado. Explica que o controle 
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or9Bmentario deve ser urn instrumento que permita a organizayao entender 

quao pr6ximos estao seus resultados em relayao ao que planejou para dado 

perlodo". 

Para WESTON e BRIGHAM (2000;p.343) , " o controle financeiro situa-se na 

fase de implementayao dos pianos, caracterizando-se como urn processo de 

ajustamento e feedback para assegurar que os pianos sejam seguidos e 

modificar os pianos existentes em resposta a mudan9Bs no ambiente 

operacional". 

2.5. DEFINICAO OPERACIONAL DE TERMOS VARIAVEIS. 

Segundo GIL (1996, ;p.88) "definir uma variavel operacionalmente e fazer 

referencia a seus indicadores , aos elementos que indicam seu valor de forma 

pratica, permitindo a mediyao desses indicadores e possibilitando, com isso , 

conhecer-se o valor da variavel". 

a) Metodologia 

Consiste em verificar a forma como foi implantado o sistema de custeio 

adotado, com enfase nas diversas etapas de implantayao, a forma com que as 

atividades foram estabelecidas e como estas subsidiam o processo de calculo do 

custo do serviyo. 

Custeio baseado em atividades 

Consiste em verificar os procedimentos executados para que possa-se obter 

o custo do serviyo prestado pela Planeta Serviyos, tomando-se como base as 

atividades realizadas pelos diversos setores da Empresa. 

b) Estrutura organizacional 
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Consiste em verificar os nlveis hierarquicos existentes na empresa antes e 

ap6s a implantac;ao (diferenciac;ao vertical) eo numero de setores existentes em urn 

mesmo nlvel hierarquico antes e ap6s a implantayao do sistema ABC ( diferenciayao 

horizontal). 

c) Trabalhos realizados 

Compreende as averiguac;oes dos trabalhos executados pelos funcionarios e 

executivos em seus cargos e como os mesmos eram e sao feitos antes e ap6s a 

implantayao do custeio baseado em atividades. 

d) Planejamento e controle financeiro 

Consiste em verificar as mudanc;as ocorridas na forma de planejar os 

recursos financeiros necessaries as operac;oes da empresa , atraves da analise do 

orc;amento empresarial de resultados , bern como na forma de aferir o resultado 

obtido na aplicac;ao dos recursos, atraves da analise dos demonstratives gerenciais 

de resultado do exerclcio ,antes e depois da implantayao do sistema ABC. 

e) Grau de satisfayao dos gestores 

Consiste em verificar se os responsaveis pela gestao do neg6cio , nos cargos 

de Gerencia e Diretoria, acreditam que o sistema adotado tenha contribuldo 

eficazmente na gerayao de informac;Qes que permitam aos mesmos melhorar a 

tomada de decisao. 
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3. METODOLOGIA 

A forma de pesquisa utilizada ocorreu atraves de questionario (Anexo I) no 

qual solicita-se aos funcionarios que respondam as perguntas de pesquisa, a fim 

de investigar o problema formulado. Para isso foi selecionada a popula9ao da 

amostra que constitui-se na totalidade de funcionarios e Diretores da organizayao 

que participaram do processo de implanta9ao e operacionalizayao do custeio ABC, 

estimado em 8 pessoas ou seja aproximadamente 15% do total de funcionarios. A 

empresa, denominada Planeta Servi9os de lnformayoes Ltda, atua na area de 

prestayao de servi9os de proteyao ao credito e esta situada na cidade de 

Curitiba/PR contando atualmente com 54 funcionarios, e busca urn sistema de 

custeio que forne9a informa96es uteis e oportunas para suas atividades 

Assim, a amostra compreende somente os Diretores e Gerentes da Planeta 

Serviyos lnformayoes Ltda, conforme quadro abaixo: 

Set or Cargo Forma9ao Tempo 

Presidencia Presidents 3° Grau 15 Anos 
Diretoria Adm. Financeira Dir.Adm.Fin. 3° Grau 15Anos 
Diretoria Comercial Dir. Coml. 3° Grau 10Anos 
Diretoria lnf.Servi9os Dir.lnf.Serv. 3° Grau 08Anos 
Recursos Humanos Gerente de RH 3° Grau 12 Anos 
Financeiro Gerente Financeiro 3° Grau 12Anos 
Informatica e Servi9os Gerente de lnf. Serv. 3° Grau 08Anos 
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4. RESULTADOS E DISCUSSOES 

4.1. PERFIL DA EMPRESA PESQUISADA 

A Empresa denominada Planeta Servic;:os de lnformac;:oes Ltda, e prestadora 

prestadora de servic;:os de proteyao ao credito, e ja esta no mercado a 15 anos, 

tendo como missao prestar informac;:oes precisas a seus clientes atraves de urn 

banco de dados consistentes, contando com o desenvolvimento permanente de 

seus colaboradores. Atualmente a empresa conta com urn quadro funcional de 54 

funcionarios. 

4.1.1 Mercado de atuayao da empresa 

A empresa esta localizada na cidade de Curitiba - Parana , mas seu 

mercado estende-se a toda a regiao metropolitana da capital, tendo como seus 

clientes o comercio em geral em seus diversos segmentos. Tern como ponto forte a 

6tima consistencia de seu Banco de Dados o que lhe garante o domfnio do 

mercado. 

4.1.2 Definiyao dos servic;:os 

A Planeta Servic;:os de lnformac;:Oes Ltda, mantem em seu mix de produtos 

uma serie de servic;:os, sempre buscando atualiza-los a realidade do mercado. 

4.1.3. Definic;:ao do publico alvo 

A empresa tern nos comerciantes dos diversos setores o seu publico 

alvo, que contam com seus servic;:os para que possam ter maior seguranya em suas 

vendas tanto a prazo como a vista, atraves da consulta ao Banco de Dados da 

Prestadora de Servic;:os. 



4.1.4 Organograma da empresa 

Contabil 
idade 

Finane 
eiro 

RHum 
anos 

Supri 
mentos 

4.2. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Presidente 

Mkt Coml. Desenv 
olvim. 
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Servi~s 



4.2.1 Cargo ocupado na empresa 

Oretor Presidente 
Oretor Actn. Rnanceiro 
Oretor Comercial 
Oretor lnf. Servic;os 
Gerente Rec. Huma10S 
Gerente Rnanceiro 
Gerente lnf. ServiQOS 
Gerente Contabilidade 

1 1 1 

I TOTAL 

1 

1 13% 
1 13% 
1 13% 
1 13% 
1 13% 
1 13% 
1 13% 
1 13% 
8 100% 

m Gerente Rec. Hl.11'1811CB 

Gererte Fincn:eiro 

'iJ Gererte lrt. Sei'Jic;x:s 

• Gererte Corttblidade 

30 

A pesquisa foi feita com o pessoal que ocupa os cargos do alto escalao como 

podemos observar. Dos oito entrevistados (aproximadamente 15% do total do 

quadro de funcionarios) 50% fazem parte da diretoria e 50% sao gerentes 



4.2.2 Faixa etaria dos funcionarios 

Diretor Adm. Financeiro 
Diretor Comercial 
Diretor lnf. Servi os 
Gerente Rec. Humanos 
Gerente Financeiro 
Gerente lnf. Servi os 
Gerente Contabilidade 

57 56 57 

M6dia 

56 
57 
53 
45 
42 
40 
41 
49 

: • Diretor Presiderte 

• ® Diretor Adm. Financeiro 

: Diretor Comercial 

: ~· Diretor lnf. ~ 

• • Gerente Rec. Humaros 

•• Gerente Financeiro 

• •Gerente lnf. ~os 

• m Gerente Contabilidade 
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Percebe-se pelos dados levantados que a media de idade dos entrevistados e de 

49 anos. Sendo o Diretor Presidente e Diretor Comercial os que tern idade mais 

avan<(ada 57 anos e o Gerente de Informatica e Serviyos o que tern a menor idade 

40 anos. 



4.2.3. Formayao profissional 

Administrador 
Economista 
Contador 
Informatica 
Pisic61ogo 

!TOTAL 

-------------- 4 ----------------------------------------------------------------

4 40% 
1 10% 
2 20% 
2 20% 
1 10% 

10 100% 

• Administrador 

a Economista 

Corrtador 

m lnforrncitica 

• Pisic61ogo 
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Todos os entrevistados tern formayao superior, inclusive alguns com mais de 01 

curso. Os administradores sao a maioria representando 40 % da amostra seguidos 

dos contadores e informatica com 20 % cada urn e economista e psic61ogo 

representado 1 0% cada urn da amostra. 



4.2.4. Tempo de empresa 

Diretor Presidente 
Diretor Adm. Financeiro 
Diretor Comercial 
Diretor lnf. Services 
Gerente Rec. Humanos 
Gerente Financeiro 
Gerente lnf. Services 
Gerente Contabilidade 

I M~dia 

················································································· ................................................. . 
;········15· ·· · 1-& ··---------------------------------------------------

15 
15 
10 
8 

12 
12 
8 
9 

11 

• Oi~~t~ p~~i~~ 
• ili> Diretor Adm. Rnanceiro 

Diretor Comercial 

m Diretor lnf. Servi~os 

• Gerente Rec. Humanos 

E Gerente Rnanceiro 

•Gerente lnf. Servi~ 

m Gerente Contabilidade 
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Percebe-se pela analise da amostra que a rotatividade de pessoal e muita pequena 

tendo em vista a alta media apresentada pelos entrevistados ( 11 anos ). Sendo o 

Diretor Presidente e o Diretor Adm. Financeiro ambos com 15 anos os mais antigos 

de empresa eo Diretor de lnf.Servic;os e Gerente de linf. E Servic;os os mais novos 

com 08 anos. 



4.2.5. Grau de conhecimento do sistema ABC 

Alto 
Medio 
Baixo 

I Total 

------------------·--------------------6 ----------------------------------------

0 
6 
2 
8 

0% 
75% 
25% 

1000k 

·• Alto 
•• Medio 

:oBaixo 
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A pesquisa demonstrou claramente, que o grau de conhecimento dos entrevistados 

era na grande maioria apenas media 75% da amostra e 25% reconheceram nao ter 

nenhum conhecimento do sistema. 



4.3. SISTEMA ABC 

4.3.1 Sistema utilizado anteriormente pela empresa. 

Absorcao 
Variavel ou Direto 
Outros 
Nenhum 

I Total 

0 0% 
0 0% 
0 0% 
8 100% 

800% 100% 

-~~ ·· 
• •vanavel ou Diretc 

•ooutros 
•mNenhum 
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Como a empresa ainda nao tinha nenhum tipo de custeio a resposta de todos foi 

obviamente a mesma. 



4.3.2. Escolha do Sistema 

Flexibilidade de acompanhar as mudancas do setor 0 0% 
Devido a orande qte de servicos ofertados pela empresa 1 13% 
Pela necessidade de conhecer o custo de cada servi~ 7 88% 
Falta de seauranca nas decisc3es sem o sistema 
Outras informa¢es necessarias 

I 

.---------------------------------7---------------------------------

i ~ 

,- ---------------------------

0 0% 
0 0% 

Total 8 100% 

• Flexibilidade de acompanhar 
· as mudanyas do setor 

. m Devido a grande qte de 
· servic;os ofertados pela 

empresa 

Pela necessidade de 
conhecer o custo de cada 
servic;:o 

• m Fal1a de seglr.l~ nas 
· decisees sem o sistema 

• • Outras informac;;Oes 
necessarias 
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A grande maioria dos entrevistados atribuiu a escolha do sistema pela necessidade 

que a empresa tern de conhecer realmente os custos de cada servi~, Como a 

empresa tern urn grande numero de servic;os ofertados a seus clientes este motive 

tambem foi mencionado para a escolhe deste sistema. 



4.3.3. Problema enfrentado pela empresa antes da implanta~o do sistema ABC 

Saber o custo p/aoreoar mais informac;Oes as consultas 0 0% 
Os processes estao adeQuados 
Como se comportariam as margens 
Outros problemas. 

I 

-------------------------------------7---------------------------.,. 
------------------------------- '!-

1 13% 
7 88% 
0 0% 

Total 8 100% 

• Saber o custo plagregar mais 
informa¢es as consultas 

'ill Os processos estao 
adequados 

Como se comportariam as 
margens 
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Segundo o que os dados da amostra mostraram o fato da empresa desconhecer as 

margens que tinha em seus servic;os era urn dos maiores problemas antes da 

implantac;§o, tambem se os processes ate entao praticados estavam corretos foi 

outra preocupac;§o apresentada. 



4.3.4. Mudanya na estrutura organizacional da empresa 

Processes melhor dimensionados 
SeQuranca nos resultados p/tomada decisao 
Maior comprometimento da equipe de funcionarios 

I Total 

3 
---------------------------------------------3- -----------------

2 
3 
3 
8 

• Processos methor 
dimensionados 

25% 
38% 
38% 

100% 

iii Segurarw;a nos resultados 
pltomada decisao 

Maior comprometimento da 
equipe de funcionarios 

38 

Percebe-se pelo grafico, que a implantac;ao do sistema na opiniao dos 

entrevistados, trouxe varias mudanyas na estrutura organizacional. Os processos 

foram melhor dimensionados na opiniao de 25 % dos entrevistados, assim como 

trouxe maior seguranya na tomada de decisoes e ainda urn maior comprometimento 

dos funcionarios na opiniao de 38% dos entrevistados para cada item. 



4.3.5. Dificuldades na implantayao do sistema ABC 

DesenvoMmento do dicionario de atividades 
Deterrninacao do tempo para cada atividade 
ldentificacao dos objetos de custos 
Selecao de direcionadores de custo 
Outras 

I 

---------------------8 ------------------ --------- ------ -- --- ----

0 
8 
0 
0 
0 

Total 8 

• DesenvoMmento do 
dicionfuio de atividades 

0% 
100% 

0% 
0% 
0% 

100% 

% Determina~ do tempo para 
cada atividade 

ldentifica<;ao dos objetos de 
custos 

•J Sel~ de direcionadores de 
custo 

• Outras 
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A determinayao do tempo de cada atividade foi o item apontado por tod.os os 

entrevistados como o maior problema na implantayao do sistema . 



4.3.6. Expectativas da empresa na implanta<;ao do ABC. 

Completa, totalmente implantado 0 0% 
Em sua maioria, restandoapenas alguns detalhes 0 0% 
Parcial, restando muita coisa para implantar 8 100% 
Nenhuma 0 0% 

I Total 8 100% 

--- ---- ------- --- --------------------8 ------------------------- -

· • Completa , totalmente 
· implantado 

• ;;~ Em sua maioria, 
restandoapenas alguns 
detalhes 

Parcial, restando muita coisa 
para implantar 

tl Nenhuma 
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Outra vez ha unanimidade na opiniao dos entrevistados, embora o sistema ja 

trouxera varios beneffcios para a empresa a opiniao geral e que ainda fatta muita 

coisa a ser ajustada. 



4.3.7. Avalia<;ao do sistema ABC 

Resultados a curta prazo 
Resultados a medic prazo 
Resultados a Iongo prazo 

I Total 

............................... 8 ............................... . 

0 0% 
8 100% 
0 0% 
8 100% 

• Resultados a curto prazo 

m Resultados a medic prazo 

Resultados a Iongo prazo 
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Percebe-se pelas respostas que todos tern consci€mcia que os resultados da 

implanta<;ao do sistema de custeio ABC , serao a media prazo. 

4.4. ANALISE CRITICA DA IMPLANTA<;AO DO SISTEMA ABC. 

Pode-se concluir que os impactos causados com a implanta<;ao do sistema de 

custeio ABC foram significativos, principalmente por que a empresa ainda nao 
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contava com nenhum tipo de custeio. Pelas respostas apresentadas podemos 

observar que as tomadas de decisoes ficaram mais seguras, assim como os 

processos foram melhor delineados. Porem fica clara tambem pelas respostas que 

o sistema ainda nao esta totalmente implantado, fato que s6 ocorrera com o 

amadurecimento do sistema e o dominio por parte dos envolvidos, o que faz com 

que os resultados aparec;am mais a media prazo . 

5. CONCLUSAO 

Uma das ferramentas gerenciais mais discutidas e analisadas nos ultimos anos, 

tem-se a certeza que o sistema ABC constitui-se numa ferramenta polemica, com 

defensores e criticos no meio empresarial. 

Embora praticamente toda a literatura e bibliografia sabre o tema demonstrem 

que o sistema ABC tern s61idos fundamentos tecnicos e metodol6gicos e conduza a 

resultados de grande impacto e valor, na pratica da implanta~o do sistema pode-se 

notar diversas questoes nao abordadas convenientemente e com o criteria 

necessaria na literatura existents. 

Com efeito, encontra-se muito pouco na literatura relativo a dificuldades e 

problemas que podem ocorrer na sua implanta~o e na utiliza~o do ABC como 

ferramenta gerencial. Na verdade questoes cruciais para a correta implanta~o (tais 

como o levantamento dos tempos destinados as atividades) sao tratados 

superficialmente pela bibliografia ou como se esta questao fosse facilmente 

implementada, sem dificuldades. 
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A implanta~o na do sistema ABC no Planeta Servic;os de lnformac;oes, mostra 

com clareza que series obstaculos a sua aceita~o geral sao encontrados e que 

grandes dificuldades ocorrem durante a implanta~o. 

Par outre lado, para alguns gestores, pode-se utiliza-lo como uma ferramenta 

importante para auxilia-lo na tomada de decisao. Parece portanto, que a polemica 

que se conhece sabre o tema e permanente fazendo parte do processo de 

implanta~o e utilizayao do sistema. 

Esta pesquisa corrobora estas questoes como pode ser vista a partir das 

respostas as diversas perguntas de pesquisa que serao resumidamente 

apresentadas a seguir. 

a) Qual o motive da escolha do sistema ABC? 

A pesquisa demonstrou que alem de necessitar urn sistema de custos para 

conhecer realmente os custos de seus servic;os este sistema teria tambem que ser 

eficaz para funcionar com uma empresa que apresenta uma grande variedade de 

servic;os. 

b) Qual foi a metodologia de implantayao do custeio ABC adotado na empresa? 

Podemos resumir a implantayao nas etapas de levantamento das atividades, 

levantamento dos tempos destinados as mesmas, definic;ao do objeto de custo, 

escolha dos direcionadores de custos, levantamento da demanda dos 

direcionadores pelos objetos de custos, calculo custos par atividade. 

c) Quais etapas geraram maiores dificuldades na implantayao do sistema de 

custos? 

0 levantamento dos tempos destinados a cada atividade foi a etapa que gerou 

maier dificuldade no processo de implantac;ao. 
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d)Que atterat;oes foram procedidas na estrutura organizacional da empresa? 

Os resultados apresentados trouxeram maior seguranya nas tomadas de 

decisoes par parte dos gestores, assim como houve urn maior comprometimento dos 

funcionarios, uma vez que as mesmos participaram nas descri<;Oes de atividades e 

puderam inclusive melhorar as processes ate entao praticados. 

e) Que altera<;Qes foram efetuadas nos trabalhos realizados pelos membros da 

empresa a partir da implanta<;ao do sistema? 

Nao foram realizados estudos detalhados sabre as processes de trabalho 

desenvolvidos. Mesmo assim algumas anomalias em processes de trabalho foram 

rapidamente identificados dando origem a correyao nestes processes. 

f) Quais as mudanyas ocorridas no processo de planejamento e controls 

economico-financeiro da Planeta com a implanta<;ao do ABC? 

No momenta da pesquisa o or<;amento empresarial nao estava sendo realizado, de 

forma que mudan<;as ainda nao foram realizadas. 

g) 0 custeio baseado em atividades implantado na Planeta gera informa<;Qes 

adequadas ao processo de planejamento e controls economico-financeiro na 

percepyao de seus gestores? 

Em urn aspecto geral , as gestores acreditam que o sistema ABC gera 

informa<;Qes adequadas. No entanto em virtude da dificuldade no levantamento dos 

tempos das atividades o sistema e suscetfvel a questionamentos. 

Portanto embora muitas mudan<;as ocorreram com a implanta<;ao do sistema ABC , 

na empresa Planeta Servi<;os de lnforma<;oes Ltda, melhorando a qualidade das 

informa<;Qes que ate entao a empresa tinha, o objetivo final ainda nao foi atingido 
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completamente, como mostrou nossa pesquisa. Muitos acertos ainda tern que ser 

feitos assim como os pr6prios gestores precisam de urn amadurecimento para poder 

melhor gerenciar esta ferramenta. 
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1) Qual o seu cargo na empresa? 

2) ldade e sexo do entrevistado? 

D L.___JI .__I _ ___, 
I dade Masc. Fern. 

3) Qual a sua formayao profissional? 

4) Quanta tempo tern de empresa? 

5) Qual o seu grau de conhecimento do ABC? 

6) Qual o sistema de custos utilizado pela empresa antes da implantayao do 

custeio ABC? 

( ) Absoryao; 

( ) Variavel ou Direto; 

( ) Outros; 

( ) Nenhum; 

7) Quais des motives abaixo foi o principal para a escolha do sistema de custeio 

ABC? 

( ) Flexibilidade de acompanhar as mudanc;as do setor; 

( ) Par ser uma prestadora de servic;os e com grande quantidade de servic;os 

ofertados; 

( ) Pela necessidade de conhecer exatamente o custo de cada servic;o e 

assim tornar-se competitive; 
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( ) Falta de seguran98 na tomada de decisoes rapidas e corretas devido a 

falta de urn sistema; 

( ) Outras informayaes necessarias para visualizar os custos de forma 

transparente; lndicar quais? 

8) Qual era o maior problema enfrentado pela empresa em relac;Bo ao que os 

clientes solicitavam? 

( ) Saber o custo para agregar mais informa<;oes nas consultas; 

( ) Os processes estao adequados para agregar mais informayaes a novas 

servi<;os; 

( ) Como se comportariam as margens em nossos servi<;as para atender 

nossos clientes; 

( ) Outros problemas. lndicar quais? 

9) Houve alguma mudan<;a na estrutura organizacional da empresa? 

( ) Sim, se sim por que? ................................................................................... . 

( ) Nao 

1 O)Quais foram essas mudan<;as? 

( ) Processes melhor dimensionados; 

( ) Seguran<;a nos resultados para tomada de decisao mais precisa; 

( ) Maior comprometimento da equipe de funcionarios para alcan<;ar os 

objetivos estabelecidos; 
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11 )Em quais das quatro etapas da implanta98o do sistema houve maior 

dificuldade? 

( ) Desenvolvimento do dicionario (mapeamento) de atividades; 

( ) Determina98o do tempo gasto em cada atividade; 

( ) ldentifica98o dos objetos de Custos ( produtos, servic;os e clientes); 

( ) Sele98o de direcionadores de Custos; 

( ) Outras. Quais? ............................................................................................ . 

12)Houve resistencia/dificuldades para implanta98o do sistema de custos par 

parte dos funcionarios? 

( ) Pouca 

( ) Nenhuma 

( ) Muita 

Caso tenha respond ida muita. Liste as principais: ........................................... . 

13)Como voce define a assimilac;ao da empresa na implanta98o do sistema? 

( ) Completa, totalmente implantado; 

( ) Em sua maioria, restando apenas alguns detalhes; 

( ) Parcial, restando muita coisa para implantar; 

( ) Nenhuma; 

14)0 sistema de custo satisfaz suas expectativas? 

( ) Totalmente; 

( ) Parcialmente; 

( ) Nao. Se nao par que? ................................................................................. . 



15)Em sua opiniao as resultados do sistema de custo ABC aparecem em: 

( ) Curto Prazo; 

( ) Media Prazo; 

( ) Longo prazo; 
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