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ABSTRACT

The purpose of this work is to present how the implementation of the Activity-Based
Costing System was done in a small company. To obtain safe information and guarantee a
good administration are extremely important for the company management in a very
competitive and global market. The Activity-Based Costing System can provide these
information and in this work we present, step by step, what was done in a small company.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, uma das grandes preocupações de empresas no mundo todo é o

controle de seus custos. Empresas que até poucos anos detinham grandes parcelas de
mercado e impunham seus preços passaram a perder terreno por conta da competição cada
vez mais acirrada.

A introdução da mentalidade da busca constante da Qualidade Total nas empresas
teve como conseqüência o surgimento de inúmeras novas técnicas de controle de custos,
que vieram auxiliar gerentes nas sua tomadas de decisões. Entre estas inovações, podemos
citar o Sistema de Custos Baseado em Atividades (ABC)

Neste trabalho procura-se expor as diversas fases de implantação do sistema ABC
em uma pequena empresa do setor de micromecânica, bem como suas conseqüências
diretas e indiretas.

A implantação está sendo realizada por três alunos de graduação em engenharia
mecânica, ênfase produção, objetivando maior conhecimento prático do assunto, busca da
melhoria para a empresa e a possibilidade de adotar o mesmo procedimento em outras
empresas que necessitam desta importante ferramenta de gerenciamento.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
A empresa, situada em Itajubá MG, atua no ramo de estamparia e micromecânica,

com uma área instalada de 11.000 m2 onde 2.500 m2 são de área construída. Possui 43
empregados que se dividem em duas frentes de produção, a de Horímetros (medidores de



horas trabalhadas para tratores, escavadeiras, motores estacionários) e a de tornearia, que
hoje é a principal função da empresa.

 Na área de qualidade, existe controle estatístico de processo implantado e um
sistema de garantia de qualidade em implantação.

Sua capacidade de produção é de 3.500 Horímetros/mês e 5 milhões de peças
usinadas/ torneadas por mês, com diâmetro de até 10,00 (mm)

A empresa ainda oferece assistência médica, seguro de vida e todos os encargos
sociais referentes ao empregado.

A estrutura administrativa da empresa é dividida em duas partes, a Administração e
a Produção. Sendo a primeira compreendida pelos setores de  compras, vendas, orçamentos
e administração em geral. E a outra parte pelo gerenciamento da produção e qualidade  da
empresa.

Esta empresa não dispõe de um sistema de custos, nem mesmo com o qual os
proprietários possam se basear na hora de realizar um orçamento ou simplesmente decidir
se compensa ou não fechar um novo pedido.

3.  METODOLOGIA UTILIZADA
A primeira etapa do trabalho consistiu na determinação da empresa em que seria

implantada o sistema de custeio. Alguns critérios básicos deveriam ser preenchidos para
que nossa atividade pudesse transcorrer de forma mais fácil,  entre eles, o interesse e a
confiança por parte dos proprietários seriam imprescindíveis, pois, além de se estar
manipulando dados confidenciais e estratégicos da empresa, seria necessário total apoio.
Além disso, o empresário deveria compartilhar com nossa visão e objetivo, tornando-se
assim um colaborador em nossas atividades.

Inicialmente, analisou-se todo o processo de fabricação do horímetro, elaborando-se
um fluxo de produção, para proporcionar uma melhor visão das divisões de cada setor
dentro da empresa.

Após a análise de todo o processo de fabricação, definiu-se os centros de custo e,
em cada setor, analisou-se cada processo e subprocesso.

Durante este período de observações e anotações foi imprescindível a cooperação
de todos os funcionários de cada setor. Muitos problemas foram surgindo durante esta fase,
pois algumas informações não estavam disponíveis, nem mesmo aos proprietários.

Analisou-se os custos da empresa, a partir dos dados contábeis e definiu-se os
direcionadores de custos de primeiro estágio, ou seja, determinaram-se regras para
apropriar custos a cada atividade. Um exemplo destes direcionadores, é a área, ou seja,
apropriou-se o aluguel, um custo fixo para a empresa, às diversas atividades (tornearia,
ferramentaria, almoxarifado, administração e outras) segundo sua área construída, segundo
a equação a seguir:

A
A

A
centro custo

Total

(%) = −

Para facilitar a escolha dos direcionadores de custos de primeiro estágio, elaborou-
se uma matriz de consumo de recursos a fim de determinar-se exatamente quais eram os
recursos utilizados por cada atividade.

Os direcionadores teriam que cumprir ainda com duas exigências básicas: deveria
refletir a demanda que uma atividade causaria sobre determinados itens de custos em
relação a outras e a quantificação do direcionador, ou seja, a determinação dos fatores de
consumo de recursos, deveria ser possível, simples e prática.



A escolha dos direcionadores de custos representou um dos fatores de maior
complexidade a ser determinado, pois estes deveriam expressar números mais próximos da
realidade da empresa, afim de não super ou subestimar os custos de um determinado setor
em relação aos demais.

Para as atividades dentro de cada setor foram determinadas quais as que agregam
valor (RVA), as que não agregam valor (NVA) e as que agregam valor ao negócio (AVN).
Esta análise é importante na hora de identificar quais atividades que não estão agregando
valor ao produto sob o ponto de vista do consumidor. Estas atividades devem ser
minimizadas ao máximo e se possível eliminadas, isto diminuiria o custo do produto
tornando a empresa mais competitiva no mercado .

O próximo passo foi determinar os direcionadores de custos de segundo estágio.
Assim, conseguiu-se determinar, além do custo total de cada atividade, o custo de cada
peça produzida pela empresa.

A figura a seguir apresenta o esquema de atribuição de custos do sistema ABC
aplicado a empresa.

            custos          1º estágio      atividades        2o. estágio            produtos

                     custeio das                     custeio dos
                      atividades                        produtos

Esta figura mostra claramente os diversos passos dados para a determinação do
produto apartir dos custos e atividades.

Determinou-se as atividades da empresa em um primeiro estágio com seus devidos
custos e, a após isto, definiu-se os direcionadores de segundo estágio, que rastreou os
custos das atividades aos produtos, conforme descrito acima.

4 - Características da implantação

4.1 - Acompanhamento da produção

O primeiro passo dado foi a determinação do fluxo de produção dos produtos da
empresa (prestação de serviço e Horímetro). Nesta fase, montou-se o fluxograma do
processo de funcionamento da empresa, desde o pedido do cliente até a entrega do produto
ao cliente. Para se fazer este fluxograma da produção, foram necessária diversas entrevistas
informais com os funcionários das diversas áreas da empresa, que algumas vezes
apresentavam resistência e desconfiança para falar do seu trabalho.

Dentro da área de horímetros, analisou-se sua produção iniciando pelo final, ou
seja, a partir do produto acabado, determinou-se cada passo para sua fabricação até chegar



na matéria prima. E depois acompanhou-se todos os passos para a obtenção do produto
final.

Na área de prestação de serviço, analisou-se as atividades mais freqüentes, ou seja,
aquela produção a qual a empresa possui contrato de fabricação até três anos. Por se tratar
de um ramo de prestação de serviço, determinou-se quais os passos para fornecer o preço
do serviço ao cliente (após o mesmo ter enviado a planta do produto) e se aprovado, a
confecção daquele produto.

Estavam sendo implantados paralelamente, sistemas de qualidade como ISO 9000 e
FMEA, onde o engenheiro responsável ajudou na determinação do fluxograma de produção
de prestação de serviço levando em consideração as não conformidades existentes na
produção de uma maneira geral.

4.2 - Determinação das atividades

Esta determinação deu-se a partir das disposições do próprio fluxo de operações da
empresa, onde organizou-se todas as tarefas registradas de forma lógica e ordenada,
estabeleceu-se o nível de hierarquia existente entre elas (processo, subprocesso e atividade)
e determinou-se o nível de detalhamento que deve-se considerar em um ambiente de
pequena empresa.

Determinar os procedimentos que são realmente relevantes, e agrupá-los em
atividades, torna-se uma tarefa de grande responsabilidade, pois não é permissível a
existência de um número muito elevado de atividades e tão pouco devemos reduzi-las a um
número muito pequeno. Excesso de atividades tornaria o custeio dos produtos inviável
economicamente e a escassez não refletiria a exatidão a que o sistema ABC se propõe. Ao
mesmo tempo, cada atividade utiliza os recursos de maneira diferenciada e por isso
precisam ser descritas de forma lógica e ordenada, criando direcionadores claros que
tornam possível uma apropriação justa aos custos de todas as atividades desenvolvidas pela
empresa.

Neste ponto, estava-se definindo as atividades com seus direcionadores de 1o.
estágio. É importante salientar, que esta fase utiliza muito da confiança no proprietário, e
dos dados que os mesmos utilizam para se criar índices de apropriação de acordo com
estatísticas de resultados passados da empresa e que, neste caso, apenas os proprietários
tem acesso.

4.3 - Determinação dos fatores de consumo de recursos

Esta determinação tornou-se difícil, ao passo que, não existe uma separação entre os
setores de prestação de serviço e de produção do horímetro. Assim trabalhos realizados nos
tornos não são registrados na produção do horímetro, uma vez que estes possuem peças
usinadas. Por não haver uma separação, fica difícil de saber qual das atividades consomem
mais recursos, pois ambas são realizadas sem qualquer distinção.

 Existe capacidade ociosa de máquinas, e isto faz com que os tornos trabalhem para
qualquer serviço extra, sem que sejam computadas suas horas trabalhadas.

4.4 - Determinação dos objetos de custos

A empresa estudada, possui duas frentes. Na primeira, está a produção do horímetro
que possui atividades bem definidas. A determinação do objeto de custo levou em
consideração os diversos modelos de horímetros, definindo por fim, o custo de acessórios e
peças que compõem o produto e o custo de cada modelo do produto.



A segunda possui uma característica importante que é o fato de sua produção ser
efetuada sob encomenda e, portanto, não existem linhas de produtos ou modelos de
produtos pré-definidos. Cada produto em particular possui uma característica própria. Seu
tamanho, estrutura, material e número de componentes, dependeriam quase que
exclusivamente das preferências do cliente.

4.5 - Implantação gradativa

Tendo-se em vista as reações contrárias à implantação de um sistema de custos,
bem como o próprio custo do seu funcionamento, verificou-se  que a implantação deveria
ser gradativa. Onde antes não existia sistemas formais de coleta de dados, deveria se
começar com o mínimo.

Deve-se, inclusive, iniciar pela motivação junto ao pessoal, mostrando aos
responsáveis pelos setores o que é o sistema global, o que ele pretende fazer, como são
usadas as informações, etc. Deve-se incutir-lhes o grau de importância que os seus dados,
mesmo que aparentemente pequenos em relação ao sistema, terão no funcionamento geral
do esquema, e de como é importante lhes ser dada a devida atenção.

5 - Conclusões

Durante todo o percurso para a realização do nosso trabalho, tínhamos como
propósito básico, a utilização do sistema ABC para a determinação de custos mais precisos
e para seu uso no apoio às decisões.

Para que tornássemos mais simples a implantação deste sistema na empresa,
utilizamos dos softwares como EasyABC plus e excel. Durante alguns meses consecutivos,
trabalhou-se na análise do processo empresarial, entendendo-se o processo produtivo e
detalhando-o a ponto de iniciar a distribuição dos custos.

Foram determinados e apresentados os diversos passos para se chegar a estes
resultados, além dos métodos utilizados para aplicação do sistema de custos por atividade.

Foi possível elaborar um sistema que gera resultados de interesse para a
administração da empresa.

 Sabe-se que, com a mudança constante do processo de produção, estes resultados
não corresponderão à realidade, porém tem-se disponível uma base para alterações do
sistema e, também, a indicação de quais os dados para direcionadores serão necessários
para o funcionamento de um sistema recorrente no futuro.

Todo desenvolvimento do trabalho esteve fundamentado no contato direto com a
empresa. Foi preciso viver dentro dela e captar toda sua estrutura de funcionamento como
se pertencentes a ela. Para implantar o ABC deve-se conhecer profundamente o processo
produtivo.

Durante todo o tempo trabalhou-se com informações empresariais que exigem
sigilo: dados contábeis, processos detalhados de produção, informações salariais, etc....
Portanto, este trabalho só pôde ser realizado devido à total abertura que foi concedida a
respeito destas informações, baseado na confiança que foi depositada nos autores do
trabalho.

Em contrapartida, o retorno de informações que prestou-se aos proprietários,
esclarecendo sobre o andamento de cada etapa de trabalho desenvolvida, tornou o trabalho
transparente, sem deixar margem de dúvidas a respeito da utilização que foi feita das
informações da empresa. Contudo, para que o proprietário compreendesse com clareza o
trabalho, fez-se necessário o conhecimento, mesmo que em linha gerais, da sistemática do
ABC.



O sistema de custo por atividade não está sendo implantado de imediato na empresa
devido ao seu custo inicial. Mas já está se conscientizando os funcionários para uma futura
implantação. Por enquanto, os dados estão nos computadores e com os proprietários para
análise.

Foi somente com a existência da reciprocidade de confiança, entre alunos e
proprietários, que foi possível alcançar bons resultados de trabalho, possibilitando maior
conhecimento quanto ao processo produtivo, distribuição de custos e oportunidades de
melhoria.
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