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Resumo  
Atualmente, a importância do conhecimento das atividades no processo de gestão das 
organizações é motivo de preocupação para os tomadores de decisão. Na atual conjuntura de 
mercado, a tendência é o enfoque nos resultados das atividades, e como são afetados pelas 
interações entre cada organização e os ambientes interno e externo. Este artigo contempla as 
potenciais vantagens que o mapeamento de processos pode trazer para custeio baseado em 
atividades (Activity Based Costing  - ABC) ao definir, analisar e gerenciar as atividades em 
prol da rentabilidade da organização. 
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1. Introdução 
A gestão de custos, independentemente das técnicas a serem utilizadas, pode se transformar 
em fator diferenciador em relação a concorrentes ou unidades da mesma organização. Porter 
(1999), ao tratar das vantagens competitivas possíveis de serem alcançadas pelas empresas, 
aponta a liderança pelos custos como uma delas. A gestão de custos, para muitos sistemas 
organizacionais, tornou-se essencial à manutenção de suas atividades e sucesso das operações. 

Atualmente, o foco da competição mudou de uma visão estreita de redução de custos para 
atingir lucratividade para a maximização do valor oferecido ao cliente por um preço 
competitivo. Maximização do valor implica na eliminação de atividades que não agregam 
valor em todas as áreas funcionais do negócio ou até mesmo na cadeia onde está inserido. O 
objetivo é atingir vantagem competitiva baseada em uma escolha estratégica (WAEYTENS e 
BRUGGEMAN, 1994). 

O método de custeio baseado em atividades (Activity Based Costing – ABC) oferece às 
empresas um mapa econômico de suas operações, revelando o custo existente e projetado de 
atividades e processos de negócios que, em contrapartida, esclarecem o custo e a lucratividade 
de cada produto, serviço, cliente e unidade operacional. Este método facilita a identificação 
dos produtos rentáveis e dos não rentáveis, bem como das atividades que agregam e não 
agregam valor.  

Por um lado o método ABC apresenta vantagens como a melhora da acuidade e relevância do 
custeio do produto ou serviço e permite um rastreamento mais detalhado dos custos indiretos. 
Por outro lado, requer despesas e esforços extras para a obtenção da informação para análise. 

Poucos estudos relatam os problemas ou falhas relacionados ao ABC e, consequentemente, 
pouco é sabido sobre o que pôde ter causado estas dificuldades. Segundo Waeytens e 
Bruggeman (1994), causas relacionadas ao projeto do sistema ABC, no que tange à 
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complexidade do modelo ou definição de atividades, são um exemplo para a falha de sua 
implantação.  

O objetivo deste artigo é mostrar que o estudo dos custos deve estar inserido em um contexto 
dos processos, atividades e informações interdepartamentais, para que se obtenha vantagens 
através do método ABC. Assim, o mapeamento de processos apresenta-se como uma 
metodologia empregada para definir, analisar e gerenciar as atividades com o foco orientado 
para a gestão das organizações e os resultados globais.  

2. O método de custeio baseado em atividades 
O método de custeio está relacionado à operacionalização do sistema, ou seja, implica em 
saber de que maneira os dados devem ser processados para gerar as informações (MARTINS, 
2002). Trata-se de uma coleta de informações de custos, seu registro de forma sistematizada e 
sua utilização para a análise e tomada de decisões, associadas à redução e gestão do custo. O 
método ABC tem como premissa o consumo de recursos pelas atividades, as quais são 
consumidas pelos objetos de custo − produtos, no caso das indústrias e serviços, nas empresas 
prestadoras de serviços. O custo de um produto (ou serviço) representa a soma dos custos de 
todas as atividades necessárias para a sua fabricação e entrega ao cliente.  

Brimson (1996) define que uma atividade descreve o que uma empresa faz – a forma como o 
tempo é gasto e os produtos (ou serviços) gerados pelo processo. A principal função de uma 
atividade é converter recursos (materiais, mão-de-obra e tecnologia) em produtos ou serviços. 
Novaes (2001) explica que a relação entre recursos e atividades é comandada por 
direcionadores de recursos (resource drivers), e os objetos das ações da empresa podem ser 
relacionados às atividades através dos direcionadores de atividades (activity drivers). Estas 
duas categorias de direcionadores constituem os chamados direcionadores de custo (cost 
drivers), instrumentos de rastreamento e de quantificação dos custos de atividades e dos 
objetos que se deseje custear.  

Atualmente, a importância do conhecimento das atividades no processo de gestão das 
organizações é motivo de preocupação para os tomadores de decisão. Na atual conjuntura de 
mercado, a tendência é o enfoque nos resultados globais, através dos resultados das 
atividades, e como tais resultados são afetados pelas interações entre cada organização e os 
ambientes interno e externo. O aumento da demanda por flexibilidade e qualidade tem 
aproximado mercados e consumidores, no sentido de alcançarem tais resultados rápida e 
eficazmente. Para atingir esses objetivos, têm tido lugar estruturas organizacionais orientadas 
simultaneamente por função e por processo (PAIM, 2002). 

3. O papel da informação nos processos organizacionais 
A informação consiste da ferramenta básica para qualquer empresa que pretenda manter-se 
competitiva. Neste caso não poderia ser diferente, já que o método ABC tem como 
fundamento trabalhar informações de tal forma que possam ser interpretadas para se adotarem 
medidas operacionais e estratégicas.  

Harrington (1993) explica que processo nada mais é do que um grupo de tarefas interligadas 
logicamente, que utilizam os recursos da organização para gerar os resultados definidos, de 
forma a apoiar os seus objetivos. Johansson et al. (1995), define processo como o conjunto de 
atividades ligadas, que tomam um insumo e o transformam de tal modo a adicionar valor e 
criar um resultado que seja mais útil e eficaz ao recebedor acima ou abaixo da cadeia 
produtiva.  

Villela (2000), declara que um processo deve dispor de entradas (insumos), saídas 
(resultados), tempo, espaço, ordenação, objetivos e valores que, interligados logicamente, irão 
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resultar em uma estrutura para fornecer produtos ou serviços ao cliente, sendo a sua 
compreensão um fator essencial para o sucesso de qualquer negócio. Em última análise, uma 
organização é tão efetiva quanto forem os seus processos, pois eles são responsáveis pelo que 
será ofertado ao cliente (JOHANSSON et al., 1995). 

As relações entre informações e processos podem ser analisadas sob os seguintes aspectos: 
como as informações apoiam os processos; como as informações podem ser produzidas por 
processos; e como as informações devem ser gerenciadas nos processos (DAVENPORT, 
1993). Assim, a informação pode desempenhar várias funções, de modo a promover 
sustentação às tentativas de tornar os processos mais eficientes e eficazes. 

O uso da informação no acompanhamento do desempenho de processos tem sido uma 
estratégia bastante utilizada por engenheiros e analistas de sistemas que defendem os 
chamados “ciclos de feedback” em sistemas de trabalho. Utilizar a informação para avaliação 
de desempenho também é bastante útil para especialistas em qualidade, que consideram difícil 
melhorá-la sem melhorar a qualidade das atividades que compõem um processo empresarial. 

Uma outra forma de utilizar a informação é na integração de processos baseada em 
informação. A coordenação e integração de atividades e processos têm sido realizadas a partir 
da troca rápida e precisa de informações de um processo para o outro, desde a solicitação do 
pedido até a entrega do produto (ou serviço) ao cliente final. Vale ressaltar que, não só 
informações, mas também recursos humanos voltados à informação podem exercer um papel 
integrador dentro e através dos processos (DAVENPORT, 1993). 

Na personalização de processos de negócios a informação também exerce uma importante 
função, pois permite a personalização dos produtos ou serviços derivados de um dado 
processo de acordo com as necessidades de seus clientes. De posse do conjunto de 
informações sobre clientes, bem como tecnologias para pesquisá-lo e manipulá-lo de forma 
eficaz, qualquer organização pode atingir níveis de flexibilização suficiente para gerar 
diferencial competitivo. 

Finalmente, informações são fundamentais aos processos baseados em informação. Esses 
processos têm como principal função produzir informações que auxiliam a tomada de 
decisões, ao continuar os outros processos administrativos e fornecer mecanismos de retro-
alimentação, necessários à tomada de decisões futuras, análises de desempenho e à 
implantação de ações corretivas e, até mesmo, preventivas. Auxilia, também, as organizações 
na adoção uma postura pró-ativa diante de situações inesperadas. A partir de tais processos, 
qualquer empresa torna-se capaz de responder a necessidades de mudanças organizacionais, a 
partir da flexibilidade necessária ao atendimento às requisições de clientes. 

No entanto, para viabilizar tal flexibilidade, é preciso ter um profundo conhecimento das 
atividades que constituem tantos os processos essenciais da organização como os processos 
que os apoiam, considerando finalidades, pontos de início e fim, entradas, saídas e influências 
limitadoras. Assim, faz-se necessário mapear a organização, revisando processos e 
(re)modelando aqueles onde sejam identificados problemas.  

Desta forma, o mapeamento de processos tem por objetivo sugerir soluções para possíveis 
problemas ou, se necessário, propor a implantação de novos processos (HUNT, 1996). 

4. Mapeamento dos processos organizacionais 
O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica e de comunicação essencial 
para líderes e organizações inovadoras que intencionam promover melhorias ou implantar 
uma estrutura voltada para novos processos (VILLELA, 2000). 
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Pode-se dizer que o mapeamento de processos desempenha o papel essencial de desafiar os 
processos existentes, criando oportunidades de melhoria de desempenho organizacional ao 
identificar interfaces críticas e, sobretudo, criar bases para implantação de novas e modernas 
tecnologias de informação e de integração empresarial. Para Hunt (1996), esta análise 
estruturada de processos permite, ainda, reduzir custos no desenvolvimento de produtos e 
serviços, falhas de integração entre sistemas e promover melhoria de desempenho 
organizacional, além de ser uma excelente ferramenta para o melhor entendimento dos 
processos atuais e eliminação ou simplificação dos que necessitam de mudanças. 
O mapeamento dos processos também ganha importância por sua função de registro e 
documentação histórica da organização. Uma vez que o aprendizado é construído com base 
em conhecimentos e experiências passadas dos indivíduos (conhecimento implícito ou tácito), 
a organização não pode se arriscar, em função de seus funcionários migrarem de um emprego 
para outro ou se aposentarem, a perder lições e experiências conseguidas ao longo de muitos 
anos (VILLELA, 2000).  

Em um mapa de processos consideram-se atividades, informações e restrições de interface de 
forma simultânea, com a sua representação iniciando-se a partir do sistema inteiro de 
processos, como uma única unidade modular que será expandida em diversas outras unidades 
mais detalhadas (sub-processos) que por sua vez,  serão decompostas em maiores detalhes de 
forma sucessiva. Segundo Villela (2000), esta decomposição é que garantirá a validade dos 
mapas finais.  

Assim sendo, o mapa de processos deve ser apresentado sob a forma de uma linguagem 
gráfica, que permita expor os detalhes do processo de modo gradual e controlado; encorajar 
concisão e precisão na descrição do processo; focar a atenção nas interfaces do mapa do 
processo; e fornecer uma análise de processos consistente com o vocabulário do projeto 
(HUNT, 1996). 

Uma vez que os processos tenham sido entendidos, pode-se partir para mudanças na forma 
como a organização os gerencia para atender aos seus objetivos estratégicos. Uma vez 
trabalhados os processos, poderão existir informações essenciais a serem utilizadas no projeto 
organizacional, já que se pode identificar quais funções de trabalho são interdependentes e 
onde a coordenação e a comunicação são especialmente importantes (DAVIS e WECKLER, 
1996). 

Ademais, mapear um processo é fundamental para verificar como funcionam, todos os 
componentes de um sistema, facilitar a análise de sua eficácia e a localização de deficiências. 
É importante, também, o entendimento de qualquer alteração que se proponha nos sistemas 
existentes, e ainda fornecer subsídio ao tomador de decisão para avaliar as atividades que 
agregam e que não agregam valor à operação.  

5. Implementação do método ABC nas organizações 
Malmi (1997) explora as origens da resistência ao ABC ao analisar diversos interesses de 
tomadores de decisão da organização e o papel dos já existentes sistemas de controle e 
informação na implementação desse método de custeio. Conclui que a resistência pode 
proceder de fontes relativas ao custo/benefício do sistema, política e cultura organizacionais. 

Drennan e Kelly (2002) apresentam diferentes motivações para o uso do método ABC. A 
primeira seria a relacionada à motivação econômica, discutida anteriormente, que diante de 
um ambiente competitivo, precisavam de dados de custos mais apurados para que possam ter 
seu controle e encontrar as necessidades estratégicas para seu ambiente. A segunda refere-se à 
motivação organizacional, onde sistemas de controle fazem mais que documentar e apresentar 
dados de custo e desempenho. São instrumentos para sustentar ou redistribuir poder na 
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organização e podem definir percepções internas da realidade da empresa. Neste caso, pode-
se contar com a percepção dos funcionários do setor operacional. 
Por ser de um sistema de formulação mais sofisticada, o método ABC, requer dados de 
melhor qualidade e mais desagregados. Não se pode implementar o sistema ABC somente 
através de uma análise de atividade. Trata-se de um processo de mudança que requer 
procedimentos formais e mecanismos de controle (CAGWIN e BOUWMAN, 2002). 
O método ABC, quando analisado em sua forma mais ampla, propõe uma inovação (adoção 
de uma idéia ou comportamento novo) na empresa, uma vez que sua implantação pode guiar 
para novos procedimentos e políticas administrativas, bem como novas estruturas 
organizacionais (GOSSELIN, 1997). Assim, é interessante analisar o sistema ABC à luz de 
uma inovação tanto técnica quanto administrativa. 

Robert (1995) propõe a inovação, como um conceito mais amplo de melhoria contínua. O 
sistema ABC foi sugerido como um sistema de informação apropriado para guiar e sustentar 
processos de melhoria contínua. Tal propriedade do ABC foi atribuída a sua reflexão do real 
processo produtivo, sua quantificação do uso de recursos, sua consideração acerca da 
interação entre atividades e seu efeito no comportamento gerencial (WAEYTENS E 
BRUGGEMAN, 1994). 

Sinergias positivas são obtidas com o uso corrente de outras iniciativas estratégicas de 
negócios com ABC, o sistema just-in-time (JIT), ou gerenciamento da qualidade total (Total 
Quality Management – TQM), a empresa obtém uma melhora no desempenho maior do que 
quando usa tais estratégias sem o método ABC (CURRIE, 1999). Esta descoberta consiste em 
afirmar que sistemas de gerenciamento contábil devem promover eficiência operacional nas 
empresas. 

Um estudo realizado por Malmi (1997) mostra que muitas vezes os gerentes acham os dados 
fornecidos pelo método ABC úteis, não por uma capacidade de tomada de decisão que pode 
prover, mas porque confirmou seu entendimento acerca de uma direção estratégica 
apropriada. O grupo operacional, a quem se esperava usar o sistema para tomada de decisão 
cotidiana, tinha uma fonte de dados informais que vinha ao encontro de suas necessidades, 
mas resistiram ao estudo do ABC por razões associadas à cultura e possível perda da automia 
para uma iniciativa considerada, para eles, como puramente contábil.  
Um sistema de informação de custos não produz incremento na produtividade, redução no 
custo, aumento da qualidade ou da satisfação do cliente. Seu verdadeiro benefício pode ser 
medido somente à luz das ações gerenciais baseadas nas informações desse sistema 
(WAEYTENS e BRUGGEMAN, 1994). Tais ações devem ser dirigidas diretamente para o 
desenvolvimento contínuo das atividades da organização e processos de negócios, através de 
melhoras na tomada de decisão.  

A perspectiva da tomada de decisão pode ser insuficiente para captar o espectro dos usos para 
os quais o ABC foi colocado em prática. O estudo de Malmi (1997) mostra que, no contexto 
de tomada de decisão estratégica, o sucesso do ABC não depende se seus resultados requerem 
ações ou decisões a serem tomadas, mas de sua habilidade de fazer corretos diagnósticos da 
situação. 

As questões operacionais da organização podem prover, aos demais departamentos da 
empresa, informações de custo das atividades e consequentemente dos processos. É 
interessante, portanto, que os dados de custos estejam mais embasados nos processos 
organizacionais e não mais preparados de forma independente por um sistema contábil 
convencional (SOIN et al., 2002). A realidade não é mais acerca de uma medida de custo, 
mas sim do entendimento do processo. Assim, o custeio através do mapeamento desses 
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processos poderá introduzir não só um dado de custo mais compreensível, como também um 
sistema de cálculo diferente dos sistemas tradicionais no gerenciamento dos produtos e 
serviços oferecidos pela empresa. 

A mudança introduzida pelo sistema, portanto, não deve ser avaliada entre comparações de 
novas e velhas alocações de custo, mas sim por uma articulação do processo de negócios na 
empresa que pode significar um novo entendimento de seus produtos ou serviços, seus 
competidores e clientes (COGAN, 1994). O ABC pode viver e prosperar em paralelo com as 
práticas contábeis tradicionais. É essencial a existência de técnicas disponíveis para medir o 
custo real dos processos, custear as alternativas e medir para confirmar os aprimoramentos 
implementados. 

Por fim, SOIN et al. (2002) afirmam que mais que um refinamento das práticas de custeios 
existentes, a relação entre custos e processos pode ser estabelecida e criará uma nova 
influência contábil e organizacional na empresa. Assim, a contabilidade gerencial não pode 
ser considerada como um sistema de informação isolado para tomada de decisão e controle, 
mas deve ser colocado em um contexto organizacional e comportamental mais amplo 
(WAEYTENS e BRUGGEMAN, 1994). Além disso, o ABC não toma o lugar do sistema 
contábil existente, pois poderá ser executado todos os meses, talvez trimestralmente ou 
mesmo semestralmente (COGAN, 1994). 

A organização como um todo será a grande vencedora, mas como toda a mudança há de se 
esperar as resistências a essas mudanças. É imprescindível que receba o comprometimento e 
suporte da alta administração como pode acontecer com outros programas/processos de 
envergadura que são implementados nas empresas (COGAN, 1994). 

O mapeamento de processos poderá prover informação de gerenciamento de custos para guiar 
a tomada de decisão estratégica e uma base melhor para identificar ineficiências através da 
análise de atividades, com vistas à sustentar uma análise de rentabilidade dos serviços 
prestados ou produtos oferecidos (DATZ, 2004). 
6. Conclusões 
As crescentes mudanças no cenário de negócios geram a necessidade de procurar modelos de 
gestão que possam responder às novas condições de concorrência.  

O melhor delineamento de sistema inicia com um cuidadoso estudo de como as operações são 
realizadas e resulta na determinação de quais informações serão guardadas e relatadas. Assim, 
em um primeiro momento, torna-se necessário o mapeamento das entradas e saídas do 
processo, para que se tenha uma visão sistêmica do objeto de estudo. Neste sentido, o 
mapeamento de processos, surge como uma excelente alternativa para implementação do 
ABC, uma vez que, a partir da maior visão e integração das funções organizacionais, pode 
prover informações qualitativamente ideais ao sucesso desta estratégia.  

Pode-se dizer que existem vantagens a serem obtidas com a implantação do sistema, uma vez 
que proporciona resultados significativos como ferramenta de melhoria dos processos e do 
desempenho empresarial. Mas é importante ressaltar que este método só será bem sucedido se 
partir da diretoria e conscientizar todos os funcionários do valor do compartilhamento das 
informações de cada departamento em prol do objetivo comum: a rentabilidade do negócio. 

O mapeamento de processos aliado ao custeio por atividades poderá contribuir para um 
planejamento operacional mais racional e consequentemente um aumento das margens tanto 
pela redução de custos quanto pelo aumento da percepção de valor. A redução de tempos e 
custos contribui para maior eficiência organizacional. Ao analisar a seqüência de operações, 
utilização e alocação de recursos, podem ser identificadas oportunidades de melhorias. 
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O mapa das operações contempla estas duas opções e dá subsídios para análise mais realista 
do custo do serviço que utilizará esta atividade e consequentemente terá mais esta parcela a 
ser considerada no seu custo final. Isso é interessante de ser ressaltado, uma vez que ao 
analisar o serviço ou produto sem as alternativas apresentadas no mapa dos processos, a 
alocação de custos poderá deixar de considerar custos relevantes ou ainda pode-se contemplar 
custos a mais ou a menos. Trata-se de um ponto crítico a ser considerado, pois sem a 
contabilização dos custos de forma apropriada, os erros poderão incidir sucessivamente e 
trazer grandes distorções ao resultado final. 

As informações de custos obtidas do sistema de custeio, se adequadas em exatidão, poderão 
ser utilizadas para uma avaliação profunda do objeto do negócio, tal que seja possível propor 
tanto melhorias nos processos, como novas formas de relacionamento com clientes e 
fornecedores. Consequentemente, os processos poderão ser modificados, cancelando-se ou 
redesenhando-se algumas atividades; os contratos com clientes e fornecedores poderão ser 
renegociados ou cancelados; a força de trabalho e os recursos em geral poderão ser 
redimensionados. Assim, o sistema de custeio baseado em atividades, sob a ótica do 
mapeamento de processos, oferecerá à empresa os detalhes necessários para a gestão 
inteligente de cada um de seus recursos e clientes ao longo do tempo.  
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