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RESUMO

0 presente trabalho de pesquisa consiste na proposta de implantação de um sistema de
custos para um curso pré-vestibular na cidade de Florianópolis, utilizando métodos contábeis,
como o Custeio Baseado em Atividades, a fim de gerar informações gerenciais como
instrumento de auxilio à tomada de decisões da empresa. Dessa forma, busca torná-lo mais
competitivo na prestação dos seus serviços de ensino diante das mudanças e desafios atuais.
Inicialmente, realizou-se a revisão teórica, abordando as modalidades de custeio tradicionais e
o sistema de custeio ABC. Na seqüência definiu-se as empresas prestadoras de serviços. Após
a revisão teórica foi desenvolvido o estudo de caso em um curso pré-vestibular bem como a
implantação do ABC em algumas hipóteses apresentadas no trabalho. Esta pesquisa
conseguiu atingir seus objetivos por meio da obtenção e análise dos diferentes resultados, os
quais variaram de acordo com os cenários estabelecidos durante a realização da mesma.
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1. INTRODUÇÃO

Destaca-se o crescimento do ensino particular no Brasil e a concorrência entre as
instituições do setor que instigaram a aplicação de um método de otimização dos custos na
empresa APROV. 0 estudo de caso demonstra uma proposta de implantação de um sistema
de custos na referida empresa. Neste capitulo introdutório evidencia-se o tema, o problema
de pesquisa, os objetivos do presente estudo, a justificativa e a metodologia utilizada para a
realização do mesmo.

1.1. Tema e Assunto

No mercado contemporâneo, as empresas tornam-se cada vez mais competitivas.
Muitas mudanças yam ocorrendo ao longo dos anos e as decisões precisam ser tomadas em
um curto espaço de tempo. As mudanças são rápidas e os resultados incertos; os produtos e
serviços precisam ser renovados constantemente com a finalidade de atender As necessidades
dos clientes, agora mais exigentes.
No atual momento, o mercado mundial está aberto aos novos produtos e serviços.
Com o governo apoiando as exportações e com um câmbio atraente, as empresas brasileiras
podem aproveitar o bom momento. A formação dos blocos econômicos e a abertura dos
mercados, também são fatores que facilitam a inserção de empresas brasileiras exportadoras.
Um fator que pode ser fundamental para a organização participar desse tipo de concorrência é
ter profissionais capacitados e gestores competentes.
Diante dessa afirmativa a "sobrevivência" no mercado torna-se muito difícil para
empresas sem estratégias, competitividade, relacionamento, modernização

c tecnologia.

Nessas empresas fecham-se as portas justamente pela falta de conhecimento a respeito do

mercado e da busca de um estudo mais aprofundado da própria organização frente aos novas
desafios. Afinal, para oferecer um serviço de qualidade para seus clientes, em uma empresa
necessita-se primordialmente conhecer suas próprias limitações, entre as quais destacam-se:
custos, valores, gastos, ganhos, receitas e investimentos. Precisa-se conhecer cada detalhe da
economia para poder administra-la de forma adequada.
Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio A Micro e Pequena Empresa
(SEBRAE), 71% das micro e pequenas empresas abertas anualmente no Brasil fecham antes
de completar cinco anos. Logo, fatores como os citados a cima podem estar contribuindo para
a curta expectativa de vida das organizações.
Acredita-se que entre as empresas prestadoras de serviço o problema se agrave ainda
mais. Observa-se poucas empresas que possuem, por exemplo, um sistema de custos.
Preocupam-se em cuidar o seu lado externo; um espaço requintado, materiais novos e um bom
relacionamento com a clientela são levados em consideração, mas quanto isso custa para o
consumidor? Qual parcela da receita é um custo do serviço prestado?
Em grande parte dos países, os serviços estão no centro da atividade econômica. Na
cidade de Florianópolis o comércio e a prestação de serviço geram a maior parte da receita
arrecadada entre as atividades econômicas do município.
Os cursos pré-vestibulares cresceram muito nos últimos anos na cidade de
Florianópolis. A grande concorrência entre os vestibulandos gerou uma busca acentuada por
esse tipo de serviço especializado ern ensinar As pessoas assuntos referentes As questões
abordadas nos vestibulares. A existência de uma universidade federal, uma estadual e várias
outras particulares na região e a busca de jovens de todos os lugares do Brasil por vagas
nessas instituições torna os cursos pré-vestibulares um negócio muito atraente.
No ano de 2001 o número de empresas de educação na cidade chegava a 389, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil cerca de 23% das pessoas

estudam mais do que dez anos (IGBE), esse pode ser um fator do crescente número de
faculdades particulares.
Há alguns anos nos cursos pré-vestibulares oferecia-se ao aluno apenas o serviço de

ensinar. No entanto, com a concorrência, vieram as inovações, das mais variadas, conforme a
criatividade de cada empresa. Surgiram então as aulas gravadas para beneficiar o grande
número de alunos de outros estados para recuperar aulas perdidas, salas yip corn televisores,

ar condicionado, tudo projetado para proporcionar o máximo de conforto aos alunos que
precisam descansar por uns minutos nos intervalos das aulas, surgiram os vestibulares
simulados internamente, laboratórios de redação, serviço de psicologia com palestras,
ministradas por profissionais da área, entre outros serviços. Nesses estabelecimentos, antes
exclusivamente voltados ao ensino, agora observa-se o surgimento de espaços específicos
para a abertura de lanchonetes e outros pontos voltados para o lazer dos alunos. Os cursos
ainda contam com segurança particular e sistemas de segurança eletrônicos, além de,
convênio com hospitais. Todas essas transformações agregaram valor ao serviço.
Com as novas vantagens oferecidas por essas empresas surge uma questão: quanto
será que custa para um curso manter um aluno mensalmente? Estar ciente se o prego de venda
está de acordo com os custos incorporados pela empresa é fundamental antes de começar um
negócio. Conhecer, por exemplo, quanto custa um aluno que vai estudar para o vestibular da

Universidade Federal e um aluno que vai estudar para um vestibular vocacionado. Talvez os
custos sejam diferentes já que os professores também diferem. Saber quanto custa um aluno
que estuda A noite e um aluno que estuda durante o dia, já que este segundo passa mais tempo
no ambiente interno do estabelecimento de ensino em questão. Estas são questões que serão
abordadas nesse estudo, com o intuito de fornecer informações e esclarecimentos a uma das
empresas prestadoras desse serviço.

1.2. Problema

Diante do exposto elaborou-se o problema de pesquisa, a saber: Qua l o custo, para a
empresa prestadora de serviços pré-vestibulares, das diversas categorias de alunos que
estudam na instituição?

1.3. Objetivos

0 objetivo geral do presente estudo é propor uma metodologia de apuração de custos
para um curso pré-vestibular da cidade de Florianópolis.
Para alcançar o objetivo geral elaborou-se os seguintes objetivos específicos:
•

identificar os elementos de custos da empresa;

•

levantar as atividades relevantes realizadas na empresa;

•

apropriar os custos para as respectivas atividades;

•

direcionar os custos das atividades aos objetos de custeio;

•

calcular os custos das diversas categorias da instituição de ensino.

1.4. Justificativa

A expansão do ensino superior particular no pais traz consigo o avanço dos cursos pré-

vestibulares. As fundações educacionais existentes foram gradativamente se transformando
em universidades e hoje são várias atuando no Estado de Santa Catarina.
Para se manter no mercado atual uma empresa precisa de muita criatividade, melhora
no desenvolvimento de produtos, seleção de fornecedores, na administração da demanda,
estratégias, além de um profundo conhecimento do próprio negócio. Se a empresa deseja

inovar os serviços, utilizando-se de novos equipamentos, modernizando as instalações e a
própria prestação direta do serviço ao consumidor; ela deverá conhecer o custo-beneficio
desses novos investimentos, aplicando-se um sistema de custo adequado aos serviços.
Segundo Albrecht (1998, p. 3),
"as pesquisas que continuam a ser feitas com clientes mostram que
muitas empresas de prestação de serviços estão pagando um prego
extraordinariamente alto sob forma de "custo de oportunidade" de
vendas perdidas devido a um serviço de qualidade mediocre".
Acredita-se que o enfoque das empresas está voltado para o cliente. No marketing, nos
atrativos, no atendimento, etc. No entanto, muitas vezes, ela acaba deixando de executar com
excelência o serviço ao cliente no que se refere A prestação de serviço propriamente dita.
Talvez, para melhorar este serviço, a empresa tenha que mensurar o quanto custa esse nível de
"excelência".
De acordo com Leone (1983, p. 13),
"durante muito tempo se pensou que a Contabilidade de Custos se
referia apenas ao custeamento dos produtos e que servia somente As
empresas industriais. Todavia, atualmente, esse ramo da contabilidade
é constituído de técnicas que podem ser aplicadas a muitas outras
atividades, inclusive, e principalmente, aos serviços públicos".
Com o sistema implantado, a empresa pode descobrir quais serviços têm maior
rentabilidade, saber que área precisa reforçar sua campanha de marketing, tomar decisões
rápidas e com mais eficiência no momento em que se deparar com propostas feitas por
clientes e fornecedores.
Destaca-se a busca acentuada do cliente por um preço atraente, qualidade e agilidade
na prestação de serviço. Portanto a empresa pode terceirizar alguns setores com base na
informação de custos; também se pode definir metas de longo prazo, otimizar o lucro e
melhorar o desempenho das atividades com menos recursos.
Para Martins (2001, p. 380), o uso indiscriminado de "pacotes" de Sistemas, já premoldados e desenhados, pode, na maioria das vezes, provocar insucessos. Um sistema de

custo deve ser implantado de acordo com a necessidade da empresa não devendo esta utilizar
um método, já utilizado por outra organização, esperando obter o mesmo resultado.
Algumas empresas conquistaram o privilégio de praticar pregos maiores do que os da
concorrência, sem perderem seu espaço no mercado em que atuam. No entanto essa realidade
não é verificada na maioria das empresas, haja vista que esse segundo grupo é limitado a

praticar pregos de acordo com o mercado em que atuam. precisando constantemente de
atualizações nos seus relatórios de custos, para "encarar" a concorrência.

1.5. Metodologia

0 trabalho cientifico é importante, pois, com as pesquisas realizadas pode-se descobrir

respostas para problemas existentes. Os trabalhos também podem auxiliar na melhoria de uma
pesquisa já iniciada em tempos anteriores e até descobrir novas características de uma
situação. Segundo Domingues (2003, p. 43),

"no aspecto material, o cientista deve cuidar do conteúdo cientifico da
dissertação exercendo uma insistente preocupação com a verdade e a
certeza, buscando alcança-Ias a todo custo, de tal modo que os
argumentos utilizados sejam convincentes e seguros".

Segundo Gil (1999, p. 26), "método é o caminho para se chegar a um determinado
fim". Para a busca de alguns conhecimentos relacionados a este trabalho realiza-se uma
pesquisa. Gil (1999, p. 42) afirma que "pesquisa é um processo formal e sistemático de

desenvolvimento do método cientifico". Ele diz que "o objetivo fundamental da pesquisa é
descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos."
Pesquisar significa planejar cuidadosamente urna investigação de acordo com as
normas da Metodologia Cientifica, tanto em termos de forma como de conteúdo. Nas
pesquisas, em geral, nunca se utilizam apenas urn método e uma técnica e nem somente

aqueles que se conhecem, mas todos os que forem necessários ou apropriados para
determinado caso.

Este estudo terá como foco as organizações prestadoras de serviços, especificamente
na di-ea de ensino, por ter sido observada a carência de métodos próprios para controlar custos
e tomar decisões por parte dessas empresas. A instituição a ser estudada é a empresa de cursos

pré-vestibulares APROV ou Z.A.B Assessoria Didático e Pedagógica Ltda. Esta empresa é
uma prestadora de serviços na área de ensino e não possui um sistema de custos.
O escudo de caso pode ser entendido como a tipificação de outros casos, podendo ser

executada por exploração ou como um principio de uma teoria. Os resultados podem ser de
diversas maneiras, entre elas: a escrita, comunicação verbal e registros em video (YIN, 1994).
Para Ruiz (1996, p. 48), a pesquisa cientifica é a realização concreta de uma
investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas de metodologia

consagradas pela ciência.
A pesquisa pode ser classificada como aplicada, já que objetiva gerar conhecimento
para aplicação prática de um problema especifico. De acordo com Marconi (1990, p. 19), a
pesquisa aplicada caracteriza-se por seu interesse prático, isto 6, que os resultados sejam
aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade.
A pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto na coleta
de dados quanto no seu tratamento, através de técnicas estatísticas (RICHARDSON ET
AL,1993). Portanto, com relação à forma de abordagem do problema, este estudo pode ser

considerado quantitativo haja vista que este tem como objeto principal o estudo de caso,
analisando documentos relacionados ao problema.
Por meio dessa pesquisa serão coletadas informações, na forma de entrevista e
observação, para solucionar a questão abordada neste trabalho, a saber, propor um sistema de

custos a urna empresa prestadora de serviço, de forma que se possa obter um controle de
custos para melhorar a tomada de decisão.

0 estudo de caso é realizado por meio de uma pesquisa de campo. Esta pesquisa,
segundo Ruiz (1977, p. 50), "consiste na observação dos fatos tal como ocorrem
espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis presumivelmente relevantes
para posteriores análises." Para Marconi (1990, p. 75),
"a pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual
se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira
comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre
eles".
Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na
coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume relevante, para

analisá-los.
Segundo Marconi e Lokatos (2002, p. 29), "limitar a pesquisa é estabelecer limites
para a investigação". Podem ser considerados fatores limitantes da pesquisa os aspectos
relacionados A coleta de dados, visto que apenas um funcionário, não sendo profissional da

área, auxiliou na realização desta etapa. Outras limitações referem-se à escassez de tempo, A
dificuldade e morosidade no contato com os responsáveis pela empresa, devido A
indisponibilidade dos mesmos.
Finalmente, a partir de um estudo dos dados fornecidos e coletados na empresa
juntamente com a fundamentação teórica, será proposto um sistema de custos A empresa em
estudo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo apresentam-se alguns aspectos referentes b. fundamentação teórica da
pesquisa, a qual serve como base para os objetivos específicos mencionados anteriormente.
Assuntos relacionados ã estruturação econômica e administrativa de uma empresa
prestadora de serviços, bem como alguns esclarecimentos sobre variados tipos de custeio,
sistema de custos e outros assuntos pertinentes são abordados nesse capitulo.

2.1. A Contabilidade

A definição de Contabilidade encontra-se no I Congresso Brasileiro de Contabilidade
realizado em 1924. A definição oficial estipulada foi: "Ciência que estuda e pratica as funções
de orientação, de controle e registro, relativas aos atos e fatos da administração pública"
Leone (1987, p. 2)

Para Franco (1997, p. 21),
"contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no
patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração
expositiva, a análise e a interpretação desses fatos, com o fim de
oferecer informações e orientação necessárias à tomada de decisões
sobre a composição do patrimônio, suas variações e o resultado
econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial".
Não se sabe ao certo quando a Contabilidade começou. Para Sá (1997, p. 12) a
escrituração contábil nasceu antes mesmo que a escrita comum aparecesse, ou seja, o registro
da riqueza antecedeu aos demais, como comprovam os estudos realizados sobre a questão, na
antiga Suméria. 0 autor comenta que o aparecimento das cidades, a estrutura dos Estados, do
Poder religioso, o surgimento da moeda, a concentração de riquezas, a divisão do trabalho, o
domínio dos mares, a expansão comercial, a Revolução Industrial, a descoberta do papel, a

9

revolução cientifica, a informática, todos esses fatores alteraram e continuam alterando a
história dessa ciência do patrimônio.

A evolução da sociedade permite o avanço da ciência e conseqüentemente o avanço da
Contabilidade. Sá (1997, P. 170) diz que no Brasil, a separação dos cursos de Contabilidade,
dos de Administração e Economia trouxe benefícios expressivos A evolução cultural, a partir
dos últimos anos da década de 40 do século XX. A criação de uma profissão autônoma de
contador, a partir da diplomação em curso superior, peculiar, de Ciências Contábeis,
contribuiu para um progresso inequívoco e também para a formação de grupos específicos de
cultura (SÁ, 1997).
0 Surgimento de cursos de pós-graduação na area da Contabilidade proporcionou a
expansão do conhecimento da Ciência Contábil, trouxe também um avanço nas pesquisas

dentro e fora das universidades e um aperfeiçoamento do ensino superior, além de, aumentar
o nível de conhecimento dentro das empresas.

Para ludicibus et. al. (1983, p. 23),
"a contabilidade, na qualidade de metodologia especialmente
concebida para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os
fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e
econômicas de qualquer ente, seja este pessoa física, entidade de
finalidades não-lucrativas, empresa, ou mesmo pessoa de Direito
Público, tem um campo de atuação circunscrito As entidades
supramencionadas, o que equivale a dizer muito amplo".
Franco (1997, p. 36) diz que:
"no mundo moderno, as entidades, principalmente as representadas
pelas grandes empresas, são fundamentais para o desenvolvimento
econômico e social das nações, delas dependendo toda a sociedade,
bem como o próprio poder público, que delas depende para a
arrecadação de impostos e conseqüentemente manutenção de
soberania, desenvolvimento e sobrevivência da nação".
Ao passar dos anos as empresas atualizaram-se, em decorrência disso o modo contábil
de registrar sofreu acréscimos. Surgiram atividades diferentes nas organizações; grande
número de moedas, empresas começaram a negociar ações em mercados estrangeiros,

surgiram exportações de diversos produtos e também ativos referentes a natureza ou meio
ambiente.

As atividades contábeis cada vez mais são auxiliadas pela informática. Com o
surgimento do correio eletrônico, simplificação de cálculos por meio de planilhas eletrônicas,
diminuição de documentos arquivados e a criação de novos programas de computador para

uso da Contabilidade, as atividades ficaram mais ágeis e visíveis para todos aqueles que
necessitam visualizá-las.
Vários podem ser os interessados pela contabilidade; sócios e acionistas que visam a

rentabilidade e a segurança do investimento; Diretores e Administradores para auxiliar na
tomada de decisão; Bancos e Financiadoras quando a empresa necessita de financiamento;
Órgãos do Governo que precisam fiscalizar e realizar estatísticas; Pessoas Jurídicas quando
forem fazer orçamentos individuais (IUDÍCIBUS ET. AL., 1997).
Entretanto nem sempre a Contabilidade é explorada de forma correta. Sá (1997, p.
173) comenta que a impunidade diante da corrupção tem sido um fator de estimulo A mesma e

de profunda descrença das sociedades; a Contabilidade tem participado quer contra a
corrupção, quer facilitando-as, por meio daqueles que dela se valem para iludir a opinião de

terceiros. 0 autor entende que o mundo atual parece estar longe do que os seres humanos
pretendem como satisfação de suas necessidades materiais; a desigualdade social, o papel tão

duvidoso do Estado em nossos dias, a farsa política, que cria um abismo entre tais fatores e a
sociedade que os sustenta e justifica, tudo isso haverá de comportar mudanças que certamente
influirão sobre todas as células sociais, âmbito no qual a contabilidade tem como objeto sua
riqueza a serviço da eficácia.

2.2. A Contabilidade de Custos

Sá (1967, p. 34) afirma que Contabilidade de Custos é - a parte da Ciência Contábil
que se dedica ao estudo racional dos gastos feitos, para se obter um bem de venda ou de
consumo, quer seja um produto, uma mercadoria ou um serviço".

Leone (1987, p. 17) comenta que:
"a Contabilidade de Custos nasceu com a Revolução Industrial. Sua
principal função era, então, registrar os custos que capacitavam o
administrados a avaliar os estoques e, conseqüentemente, a determinar
mais corretamente os resultados e levantar os Balanços".
Martins (2001, p. 19) relata que até a Revolução Industrial (Século XVIII), quase só
existia a Contabilidade Financeira, que, desenvolvida na Era Mercantilista, estava bem
estruturada para servir as empresas comerciais. Com o advento das indústrias, tornou-se mais
complexa a função do Contador que, para levantamento do balanço e apuração do resultado,
não dispunha agora tão facilmente dos dados para poder atribuir valor aos estoques; seu valor

de "Compras" na empresa comercial estava agora substituído por uma série de valores pagos
pelos fatores de produção utilizados.
Segundo Martins (2001, p. 21),
"devido ao crescimento das empresas, com o conseqüente aumento da
distância entre administrador e ativos e pessoas administradas, passou
a Contabilidade de Custos a ser encarada como uma eficiente forma de
auxilio no desempenho dessa nova missão, a gerencial".
0 avanço foi importante, já que a Contabilidade de Custos tinha como função

principal a mensuração dos estoques.
Leone (1987, p. 14) diz que a Contabilidade de Custos, quando acumula os custos e os
organiza em informações relevantes, pretende atingir três objetivos principais: a determinação
do lucro, o controle das operações e a tomada de decisões. Duas funções gerenciais são

colocadas como as principais na Contabilidade de Custos; auxílio no controle e auxilio na

tomada de decisões (MARTINS, 2001).
Ski (1967, p. 36) coloca as principais finalidades da Contabilidade de Custos como:
valor informativo; controle das despesas; base para previsões; determinação do prego de
venda; controle da eficiência da produção e base para levantamento de estatísticas.
Os dirigentes de empresas sabendo da importância da Contabilidade de Custos para a
organização, deveriam se interessar pela aplicação de um sistema de custos nas atividades da

empresa, talvez o problema esteja relacionado com o distanciamento da administração com a
Contabilidade Financeira.
Para Iudicibus (1983, p. 278),
"milhares são as firmas no Brasil que desconhecem o custo de
produção real de seus artigos. Milhares também são as concorrências,
públicas e privadas, que se perdem devido a uma má contabilização e
análise inadequada dos custos que nelas seriam envolvidos".
2.3. Classificação dos Custos

Para uma empresa seguir suas atividades rotineiras ela necessita utilizar algum
recurso. Esses valores popularmente, em nosso dia a dia, são chamados de custos. Para Franco
(1997, p. 44) "custo é o prego pelo qual se obtém um bem ou serviço". Para se obter bens e
serviços é necessário que haja um sacrifício em termos monetários, gerando um custo
(HORNGREN E FOSTER, 1987). Na visão de ANTHONY E WELSCH (1981), "custo é

uma medição dos recursos sacrificados (em termos monetários) para atingir alguns propósitos,
podendo ser bens ou serviços". Custos, de acordo com Iudicibus (1984, p.103), significa
quanto foi gasto para adquirir certo bem, objeto, propriedade ou serviço.

Outras terminologias são importantes para a implantação do Sistema de Custos: 0
gasto, para Martins (2001, p. 25), é um sacrifício financeiro com que a entidade arca para a
obtenção de um produto ou serviços qualquer.
A despesa, para Iudícibus (1983, p. 69), pode ser entendida como custo do uso de bens
ou serviços, que, direta ou indiretamente, deverá produzir uma receita. Já, Franco (1997, p.50)
entende que constitui despesa todo pagamento feito pela entidade; toda saída de dinheiro, com
qualquer destinagdo, seja para aplicação em bens patrimoniais, necessários à obtenção de sus
fins, seja para pagamento de serviços e bens de consumo necessários àquele objetivo.
As despesas podem ser fixas ou variáveis. Para Sá (1967, p. 214), despesas fixas são
aquelas que ocorrem sempre com o mesmo valor, quer aumente, quer diminua a produção.
autor refere-se às despesas variáveis como aquelas proporcionais à produção, oscilando
proporcionalmente a ela.
Os investimentos também fazem parte da nomenclatura contábil. Santos (1990, p. 21)
determina os investimentos como sendo todos os bens e direitos registrados no ativo das
empresas para baixa em função de venda, amortização, consumo, desaparecimento,
perecimento ou desvalorização.
A perda também é um item que influencia nos custos dos produtos. Perdas, segundo
Bornia (2000, p. 6), são valores de insumos consumidos de forma anormal e involuntária, não
gerando um novo bem ou serviço necessários à manutenção da atividade produtiva da
empresa.
A classificação dos custos é fundamental para encontrar resultados específicos em
atividades especificas. Os custos Diretos e Indiretos estão ligados ao produto. Custo Direto
são aqueles surgidos exclusivamente do produto elaborado. Perez, Oliveira e Costa (1999, p.
23) afirmam que "os custos diretos são custos identificáveis e possíveis de serem medidos em

cada unidade do produto de forma objetiva". Os custos indiretos, para Santos (1990, p. 26),

são os outros custos que complementam uma atividade, incorridos de forma indireta ou geral.
Os custos indiretos devem ser alocados e de maneira estimada, já que, esses não oferecem
uma medida objetiva (MARTINS, 2001).
Os custos fixos, de acordo com Leone (1987, P. 303), são aqueles que não variam com
a base de volume, dentro de uma determinada faixa de operações. Santos (1990, p. 30)
acrescenta que os custos fixos são aqueles que independem do volume de produção ou venda.
Os custos variáveis, para Leone (1987, p. 303), são aqueles que variam em proporção
direta com o volume de atividade. Martins (2001, p. 56) diz que Custos Fixos e Variáveis são
uma classificação que não leva em consideração o produto, e sim o relacionamento entre o
total do custo num período e o volume de produção. 0 autor coloca ainda que os custos

Variáveis são os que tern seu valor determinado em função de oscilações na atividade.
Semivariáveis é uma categoria de custos que segundo Leone (1987, p. 303) não têm
um comportamento certo em relação ao nível de atividade. Eles incluem uma parcela fixa e
uma variável em seu total.
Martins (2001, p. 56) observa mais dois tipos de custos; os custos Primários que
somam somente a matéria-prima e a mão-de-obra direta, e os custos de Transformação que é a
soma de todos os Custos de Produção, exceto os relativos a matérias-primas e outros
componentes prontos.
Franco (1997, p. 44) conclui a análise dos custos dizendo que o custo 6, portanto,
fundamental em qualquer entidade com fim lucrativo, pois dele depende a empresa para

alcançar os fins a que se destina. A empresa que conseguir melhorar sua eficiência e reduzir
progressivamente seu custo estará obtendo um resultado econômico cada vez melhor.
importante para a empresa a identificação e classificação de seus custos. 0 valor
dado tem por motivos as oportunidades perdidas pela organização, podendo ela melhorar seu

portfólio, aumentar a participação de produtos rentáveis no mercado, reduzir estoques e até
diminuir falhas, erros e problemas na empresa.

2.4. Metodologias de Custeio

Martins (2001, p.41) conceitua custeio como um método de apropriação de custos.
Alguns deles são: Absorção, custeio direto, custeio padrão, abc, rkw, uep, etc.
A técnica de apuração e análise dos custos incorridos tanto na prestação de serviços
corno no processo de produção é chamado de sistema de custos (ZANELLA, 2001).
Para Bornia (1995, p.16), o primeiro objetivo básico de um sistema de custos é
encontrar os custos dos produtos para avaliação dos estoques, permitindo, deste modo, a
determinação do resultado da empresa pela contabilidade financeira. Outros objetivos citados
são: o auxilio ao controle e o auxilio 6. tomada de decisão.
Antes de se iniciar o desenvolvimento de uma proposta de um sistema de custos é
necessário fazer uma análise aprofundada para verificar as reais necessidades informativas da
empresa e treinamento do pessoal envolvido com o sistema.
Para a implantação de um sistema de custos a empresa deve perceber a real utilidade
do sistema e os gastos adicionais que ele proporciona, além disso, uma preparação correta do
pessoal poderá trazer um aproveitamento melhor por parte dos funcionários.
Um dos grandes problemas da implantação do Sistema de Custos se da pelo fato de as
pessoas terem certas resistências a mudanças. Muitas dessas pessoas terão que desenvolver
novas atividades e aprender novas técnicas gerando um desconforto para as mesmas.
Um sistema de custeio deve gerar informações para atingir quatro grandes objetivos. 0
primeiro consiste em um planejamento e controle dos custos, bem como uma avaliação do
desempenho das pessoas e das atividades, o segundo consiste em uma analise da rentabilidade

dos objetos de custo e o terceiro consiste na geração de informação pontual para questões de
ordem estratégica e, por último, está a disponibilização de informação útil para avaliadores
externos (HORGREN ET. AL., 1994)
Martins (1995, p.26) afirma que

"e

comum vermos empresas adotarem sistemas de

custos repentinamente, acreditando em resultados imediatos". Ele também menciona que, para
o sistema atingir sua capacidade de funcionar como instrumento de administração, precisa-se
desenvolver e aprimorar.

2.4.1. Custeio por absorção
Martins (2000, p.41) traz o seguinte conceito para o custeio por absorção: - 6 o método
derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos". 0 custeio por

absorção consiste na apropriação de todos os custos de produção aos produtos elaborados,
quer sejam diretos ou indiretos (por meio de rateio).
Apesar deste método ser bastante utilizado e amplamente aceito pela legislação fiscal
para avaliação dos estoques, ele é bastante falho como instrumento gerencial, já que se utiliza

de rateios, podendo levar à conclusões ilusórias a respeito do resultado de um determinado
produto.
Nakagawa (1994. p. 27) aponta as seguintes razões para as distorções que ocorrem na
apuração dos custos de produtos e serviços pelo método de custeio por absorção:

Assume-se que os custos variam basicamente em razão do volume de
produção;os custos indiretos de fabricação (CIF) têm crescido mais do
que proporcionalmente em relação aos custos de mio-de-obra direta;
os "rateios" são praticados com grande dose de arbitrariedade pessoal
de quem os utiliza.
Segundo Leone (1980, p. 527), a principal vantagem do custeio por absorção é que em

sua simplicidade recupera todos os custos relacionados e ainda deixa a margem de lucro
desejada pela empresa. Este autor também salienta que uma das desvantagens deste método é

que este custeio não leva em consideração a dificuldade existente em apropriar custos
indiretos a um determinado produto. Essa apropriação é arbitrária, porque não existem
critérios que ofereçam um definitivo grau de certeza.
Para alocar os custos indiretos pode ser utilizada a departamentalização, distribuindo
os custos entre os departamentos produtivos e de serviços, a qual tem como objetivo um
melhor controle dos custos. Para Crepaldi (1998, p. 90) departamentalização consiste em
dividir a fábrica em segmentos, chamados departamentos, a que são debitados todos os custos
de produção neles incorridos.
Segundo Martins (2001, p.70) "departamento é a unidade minima administrativa para
a Contabilidade de Custos, representada por máquinas, que desenvolve atividades
homongeneas". 0 autor caracteriza os Departamentos de Produção dizendo que os custos são
jogados diretamente sobre os produtos, enquanto que os Departamentos de Serviço
geralmente não têm seus custos apropriados diretamente aos produtos, pois os serviços foram
criados para auxiliar os outros departamentos.

2.4.2. Custeio Variável

Em função das limitações existentes em relação ao Custeio por Absorção,
principalmente sob os aspectos gerenciais, e da necessidade de informações mais precisas sob
a lucratividade dos produtos, desenvolveu-se o Custeio Variável ou Direto como uma
alternativa de custeamento.
Pires (1988, p.43) diz que:
"Custeio Direto ou Variável é "o processo segundo o qual apenas os
custos variáveis de materiais, mão-de-obra, e custos gerais de
fabricação, usados na produção do período ou no desempenho de um
serviço ou atividade, são atribuidos a estes, enquanto que os custos
fixos são considerados custos do período".

Este método requer a separação dos custos em variáveis e fixos e para a sua aplicação
deverão ser considerados apenas os custos variáveis, devendo ser lançados como despesas do
período os custos fixos.
Segundo Crepaldi (1998, p. 120),
"o sistema de Custeio Direto é útil para a tomada de decisões
administrativas ligadas ã fixação de pregos, decisão de compra ou
fabricação, determinação do mix de produtos e, ainda, para possibilitar
a determinação imediata do comportamento dos lucros em face das
oscilações de venda".
utilizado nas situações em que a indústria precisa saber quais produtos, linhas,
departamentos, unidades, clientes, estão sendo mais lucrativas. É o sistema que trouxe para
custos a margem de contribuição (diferença entre receita-custos e despesas variáveis) focando
a potencialidade de cada produto.
Para Miranda e Souza (1999, p. 5),
"o Custeio Variável origina a Margem de Contribuição, que é definida
como a diferença entre o prego de venda e os Custos e as Despesas
Variáveis, que deve contribuir tanto para a absorção dos custos fixos
como para a obtenção do lucro total da empresa".
Padoveze (1997, p. 247) apresenta algumas vantagens do uso do Custeio Variável:
"por não sofrer arbitrariedade na distribuição dos custos comuns, o
custo dos produtos são apurados mais objetivamente; fornece dados
mais rapidamente para a análise do custo-volume-lucro; propicia mais
condições para o planejamento e nas tomadas de decisões; propicia
maior facilidade para o entendimento do custeamento por parte dos
encarregados pela indústria".
0 mesmo autor aponta as seguintes desvantagens:
"subavaliação dos estoques, pela não apropriação dos custos fixos,
alterando o resultado e não obedecendo aos princípios contábeis; pela
dificuldade da separação de alguns custos em variáveis e fixos,
podendo ocorrer problemas quanto a sua fidelidade; como os custos
fixos são ligados a capacidade produtiva da empresa, poderá trazer
problemas de continuidade para a mesma".
Em síntese, apesar do método de Custeio Variável proporcionar informações
importantes para apoiar ã tomada de decisão, por meio da margem de contribuição, sua

eficácia fica comprometida em alguns casos, nos quais os Custos Indiretos e de apoio
representam uma grande fração dos custos totais.

2.4.3. Unidade de Esforço de Produção (UEP)

0 método das UEPs, originalmente concebido pelo Frances Georges Perrin no final da

II Guerra Mundial, foi trazido para o Brasil pelo engenheiro Franz Allora no inicio da década
de 60. Visava, basicamente, a alocação precisa dos custos no chão-de-fábrica aos produtos. 0
método, validado por uma equipe de pesquisadores alunos de mestrado da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) na década de 1980 foi estudado, divulgado e aprimorado.
Na CFSC resgatou-se sua real abrangência, por servir como instrumento Gerencial não s6
para a compreensão dos custos industriais mas, também, da produtividade, no que se refere no
controle e avaliação do nível de eficiência, eficácia e ociosidade do chão de fábrica (Kraemer,
1995).

No método das UEPs propõe-se a efetuação de um cálculo do esforço de produção
necessário para transformar a matéria-prima em produto, caracterizado como abstrato, mas de
relação constante no tempo. Assim corno no custo por absorção, o UEP apropria nos produtos
todos os custos: diretos e indiretos aos produtos.
0 método exige um cálculo de matéria-prima utilizada na produção dos produtos. Para

chegar ao número total de matéria-prima utilizada é necessário somar as unidades iniciadas
ern períodos anteriores e concluídas neste, mais as unidades iniciadas e concluídas no próprio
período com as unidades iniciadas neste período e acabadas no próximo, para depois
transforma-las em equivalente de produção.

Para José et al. (1999, p. 91), teoricamente, a formulação do equivalente de produção é
muito simples, mas, na prática, é um pouco mais complicada. A técnica consiste em
determinar em que estágio de produção encontram-se todos os produtos não acabados.
Urn dos primeiros passos para a implantação do sistema é fazer um levantamento para
verificar as operações que compõem o processo de transformação da matéria-prima em
produto. 0 local onde ocorre tal transformação é chamado de Postos Operativos. Depois dessa
etapa os produtos têm o seu percurso analisado por em forma de tempo. Os produtos possuem
um fluxo de produção que representa o percurso da matéria-prima pelos Postos Operativos e

através da cronoandlise apura-se o tempo que um metro quadrado (por exemplo) de matériaprima levou para absorver os recursos disponíveis.
A implantação do Método UEP pode ser dividida em cinco etapas (Bornia, 2002):

- divisão da fábrica em postos operativos;
- cálculo dos indices de custos;
- escolha do produto base;
- cálculo dos potenciais produtivos;
- determinação dos equivalentes dos produtos
Leone (1997, p. 234) reconhece que a técnica das UEP é muito interessante, desde que
se possa superar alguns problemas, como a dificuldade de determinação de suas premissas

básicas e a inconstância das relações medidas pelas UEP.
0 sistema UEP possui uma característica bastante importante: as constância por um
longo período de tempo, tanto na teoria quanto na prática. Empresas pesquisadas, depois de

cinco anos de uso da UEP, com grandes ampliações, tiveram urna insignificante variação nas
UEPs, confirmando sua constância no decorrer do tempo (ALLORA, ZANI E GANTZEL,
1996).

2.4.4. Custeio Baseado em atividades (ABC)

Para Ching (2001, p.41): 0 ABC é um método de ratear os custos de um negócio de
departamento para as atividades realizadas e de verificar como estas atividades estão
relacionadas para a geração de receitas e consumo dos recursos.
Martins (1996, p. 93) diz que "o custeio baseado em atividades, conhecido como ABC
(activity-based costing), é uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as

distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos".
Para Nakagawa (1994, p. 28),

o ABC não tem a finalidade de apurar o custo de

produtos e serviços para fins de elaboração de demonstrações contábeis. 0 referido autor
expõe que o ABC é um novo método de análise de custos, que busca rastrear os gastos de
uma empresa para analisar e monitorar as diversas rotas de consumo dos recursos diretamente
identificáveis com suas atividades mais relevantes, e, destas, para os produtos e serviços.
ABC tem como objetivo facilitar a mudança de atitudes dos gestores de uma empresa, a fim
de que estes, paralelamente à otimização de lucros para os investidores, busquem também a
otimização do valor dos produtos para os clientes (internos e externos).
0 método de custeio baseado em atividades (ABC) despertou

o interesse de

profissionais empresários brasileiros, por aperfeiçoar a análise dos custos tradicionalmente
usados no pais.
0 ABC evita ao máximo a alocação dos custos com base em critérios de rateios, pois o
mesmo tem como uma de suas características o rastreamento dos custos para atribui-los com
exatidão a cada objeto de custeio.
Brimson (1996, p. 36) a implantação do Sistema baseado em Atividades pode servir
como instrumento de apoio na tomada de decisão, como:
•

Custo do Produto;

•

Gerenciamento de Caixa e Liquidez;

•

Controle de Custos;

•

Apoio As Decisões

2.4.4.1. Atividades

Nakagawa (1995, p. 42) conceitua a Atividade como um processo que combina, de
forma adequada, pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu ambiente, tendo como
objetivo a produção de produtos.
A atividade pode ser, também, entendida como o evento (que dá inicio a uma
atividade) em que os recursos consumidos foram gastos, combinando mão-de-obra, tecnologia

e materiais na geração de bens e de serviços. As atividades são necessárias à concretização de
um processo, que é uma cadeia de atividades correlatas e inter-relacionadas (PEREZ JR. e
OLIVEIRA, 2000).
No desenvolvimento do ABC, as empresam procuram, inicialmente, identificar as
atividades executadas que estão consumindo recursos. Segundo Capasso et al. (apud Fonseca,
1999),
"Logo depois de identificar as atividades, deve-se alocar a elas os
custos de todos os insumos ou recursos empregados para atingir seus
fins. Esta aplicação dos custos indiretos ou gerais da empresa pode ser
feita de maneira precisa medindo o uso efetivo dos recursos que faz
cada atividade".
Segundo Nakagawa (1995, p. 43) as atividades podem ser em sua natureza: primárias e
secundárias. As primárias são as que dão cumprimento à missão que lhes foi conferida e as
secundárias as que lhes dão suporte. 0 autor ainda fala que o principal objetivo de unia
atividade é o de converter recursos ( materiais, mão-de-obra. tecnologia, informações etc.) em
produtos ou serviços.

Brimson (1996, p. 39) diz que:
"as informações de custos por atividade fornecem uma visão clara de
como a combinação dos diversos produtos, serviços e atividades de
uma empresa contribuem ao final para o resultado. 0 potencial de
custos torna-se visível através da análise dos custos que não agregam
valor e das melhores práticas".

2.4.4.2. Direcionadores de Custos e Atividades

Para determinar quanto de uma atividade destina-se a um produto é necessário utilizarse de direcionadores. Estes podem ser uma unidade de trabalho ou um fator de consumo dos
recursos pelas atividades.
Segundo Boisvert (1999, P. 69),
"o direcionador de atividade serve para identificar as atividades aos
objetos de custo. Apresenta-se quase sempre sob a forma de um
indicador não financeiro, como o número de lotes, o número de
modelos, o número de encomendas etc. Os direcionadores de
atividade representam uma relação de causa e efeito".

Nakagawa (2000, p. 74) explicita direcionador de custos como "mecanismo para
rastrear e indicar os recursos consumidos pelas atividades, caso em que é chamado de cost
driver (direcionadores de Custos) de recursos". 0 autor ainda cita que o direcionador de
custos examina, quantifica e explica as atividades necessárias à fabricação de produtos ou
prestação de serviços.
Nakagawa (1995, p. 74) diz que basicamente, todo fator que altere o custo de uma
atividade é um cost driver, ou direcionador de custos. Ele é usado no ABC para caracterizar
duas situações:
•

mecanismo para rastrear e indicar os recursos consumidos pelas atividades, caso
em que é chamado de cost driver de recursos;

• mecanismo para rastrear e indicar as atividades necessárias para a fabricação de
produtos ou atender os clientes, caso em que é chamado de cost driver de
atividades.
A análise de cast drivers, que consiste em examinar, quantificar e explicar seus efeitos
sobre as atividades, produtos e clientes , com os propósitos de reduzir ciclos e tempos de
lançamento e de produção de produtos , buscar a melhoria da qualidade de produtos e de
atendimento de clientes e a redução de custos (NA1CAGAWA, 1995, p. 74)
Segundo Perez et al. (1999, p. 230) o Direcionador de atividades: forma como os
produtos ou serviços consomem atividades. Serve para custear os produtos ou serviços
demonstrando a relação entre as atividades e os produtos ou serviços.
Os direcionadores de custos são de dois tipos: um identifica a maneira como as
atividades consomem os recursos, chamado de direcionador de custos, e outro reconhece o
modo como os produtos consomem atividades, denominado de direcionador de atividades. A
quantidade de direcionadores é determinada em função do grau de precisão desejada e da
relação custo-beneficio, variando de empresa para empresa, pois depende, exclusivamente, de
como e por que as atividades são executadas (MARTINS, 2000).
O número de direcionadores que determinam a quantidade de trabalho nas atividades,

poderá ser definida pelos objetivos, participação relativa dos custos indiretos, complexidade

operacional da empresa e disponibilidade de recursos (NAKAGAWA, 1995).
Os direcionadores não garantem precisão na apropriação dos gastos, mas unia maior
acurácia que determine confiança nos valores finais. 0 detalhamento dos controles e dos
direcionadores deverá sempre levar em consideração a relação Custo x Beneficio, ou seja,
qual o custo para obtenção da informação e qual o beneficio que ela trará à administração
(PEREZ ET AL., 1999, p. 231).

2.4.4.3. Vantagens e Desvantagens do Método ABC

Martins (1996, p. 313) diz que uma das vantagens do ABC é que ele permite uma
análise que não se restringe ao custo do produto, nem sua lucratividade, mas permite que os
processos que ocorrem dentro da empresa também sejam custeados. Dessa forma, o ABC
indica o valor agregado de atividades e melhoria continua do processo que ocorre na empresa,
além de, permitir uma melhor visualização dos custos através da análise das atividades.
Perez et al. (1999, P. 239) coloca as principais vantagens do ABC:
•

sistema ABC somente se utiliza de critérios de rateio como última alternativa no

que consiste na atribuição de gastos indiretos As atividades, ou seja, o critério de rateio

é utilizado unicamente nos casos em que não seja possível a atribuição de custo para
determinada atividade;
• identifica os "direcionadores" de custos, o que facilita a identificação de custos
desnecessários, que não agregam valor;
• atribui os custos indiretos aos produtos de maneira coerente com a utilização de
recursos consumida para a execução das necessárias atividades.
Uma das desvantagens ao uso do ABC, é que a sua utilização torna-se cara pois
identifica o custo de cada atividade e processo da empresa. Com isso, este método é mais
utilizado por empresas de grande porte.
Antes da implantação do sistema ABC os gestores da empresa necessitam analisar o
custo-beneficio da aplicação do sistema. Dependendo da situação o projeto pode ser mais ou
menos complexo, tornando-se mais caro de acordo com a complexidade.
Duarte (apud Clearly, 2000), lista quatro desvantagens do ABC identificadas pelo
Escritório Nacional de Auditoria da Austrália:

a definição das atividades pode tornar-se tão detalhada e o modelo tão complexo

•

que dificultará a sua manutenção;
•

subestimação da tarefa de coleta de dados dos direcionadores de atividades:

•

as ferramentas de software especializadas são requeridas para fornecer qualidade
de implementação, entretanto, o modelo falha ao acompanhar o ritmo das
mudanças organizacionais;

•

a implementação pode ser considerada um modismo de gerenciamento financeiro e
pode haver um comprometimento insu ficiente de parte dos gerentes operacionais.

Todo método de custeio apresenta vantagens e desvantagens. Segundo Santos (apud
Eller_ 2000, p. 85) as principais vantagens e desvantagens do ABC são:
•

com os atributos revelados pela análise das atividades, permite a identificação de
detalhes importantes que antes estavam obscuros;

•

como elemento da contabilidade estratégica de custo/gerencial descortina uma
visão de negócios, processos, atividades, que são de interesse direto e imediato
para a competitividade da empresa;

•

permite uma melhoria nas decisões gerenciais, pois se deixa de ter produtos "subcusteados" ou "supercusteados";

•

permite ações de melhoria continua das tarefas para a redução de custos do
overhead;

•

facilita a determinação de custos que agregam ou não valor ao produto;

•

é capaz de identificar e apresentar soluções aos possíveis gargalos;

•

inova o critério de rateio, principalmente aos custos indiretos, evitando as
distorções encontradas nos métodos tradicionais.

Para o mesmo autor, as principais desvantagens podem ser relacionadas corno:

•

por ser o ABC decorrente do método de custeio por absorção, ele carrega todas
limitações do mesmo;

•

algumas informações não poderão ser tomadas com base nas informações desse
critério;

•

controle dificultado com empresas que possuem grande número de atividades;

•

análise comparativa restrita;

•

como ferramenta de terceirização, o ABC possui limitações, principalmente dentro
de etapas da produção, pois fornecerá o custo do produto, e não seus componentes.
Para a apuração de tal custo, é necessário analisar o componente como um produto
isoladamente;

•

sistema ABC é dispendioso;

•

por causa das inúmeras atividades em que as operações são subdivididas, as areas
de responsabilidade quase inexistem;

•

a apropriação das atividades aos produtos por meio de direcionadores tem apenas a
vantagem de apurar custos aparentemente mais precisos;

•

ABC na sua forma mais detalhada não pode ser aplicável na prática;

•

possui dificuldade prática quanto ao conceito de atividade.

2.4.4.4. Fases de Implantação do ABC

Nakagawa (1995, p. 81) sugere as seguintes etapas para a implantação do ABC:
a.

verificar com o Controller as contas que compõem os itens classificáveis como
Custos Indiretos de Fabricação (CIF) e seus respectivos valores, se possível no

nível de cada departamento;

b.

segregar os custos entre aqueles que são consumidos pelas atividades destinadas

a

produção de produtos, daquelas destinadas ao atendimento de clientes;

c.

separar os departamentos das áreas de suporte por suas principais funções, sendo
que estas deverão ter um custo significativo e serem direcionadas por diferentes

atividades;
d.

separar os custos dos departamentos transformando-os em centros de custos por
funções;

e.

identificar os centros de atividades que deverão ser contemplados no desenho,

segregando-os pela característica de apresentarem homogeneidade de processos;
f.

identificar os cost drivers (vetores de custos) relativos ao consumo de recursos

pelas atividades;
g.

identificar os cost drivers relativos A apropriação de atividades aos produtos e aos
serviços prestados aos clientes;

h.

identificar os níveis das atividades;

j.

escolher o número de cost drivers (vetores de custos) com base nos critérios já
discutidos.

2.5. Características de uma empresa prestadora de serviços

Segundo Perez (1999, p. 111) uma das principais características do moderno mundo
econômico é o cada vez mais significativo crescimento das atividades empresariais relacionadas com a prestação de serviços.
Kotler (1994, p. 403) define a expressão "serviço" da seguinte forma: "um serviço é

qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer a outra e que seja essencialmente

intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a

urn produto físico".
As empresas que prestam serviços começaram, nos últimos anos, a dar importância A
aplicação de um sistema de custo, o que ocorre devido A crescente concorrência e relevância

do setor para economia. De acordo corn Velho (1995, p. 1) "a representatividade do setor de
serviços na economia de muitos países industrializados possibilita imaginar que ern poucos
anos estes países possam ser chamados de países Serviolizados."

Perez (1999, p. 112) coloca os seguintes motivos para a expansão dos serviços:
•

crescente automação e informatização dos processos industriais com a crescente
diminuição da participação da mão-de-obra no setor de transformação, fazendo

com que os trabalhadores migrem para as atividades relacionadas com a prestação
de serviços;
•

pressão dos sindicatos para melhoria dos ambientes de trabalho com o conseqüente

acréscimo dos investimentos em robótica eliminação de trabalhos do ser humano
em atividades insalubres de alto risco;
•

terceirização de inúmeras atividades "secundárias" das organizações - seja porque
não agregavam valor As atividades principais porque eram atividades complexas e
incompatíveis com a meta da empresa;

•

incessante procura por melhor qualidade de vida por boa parte da população,
principalmente nos países mais desenvolvidos, o que pressiona e motiva os
investimentos em atividades de serviços ligadas ao lazer, ao turismo, A cultura, aos

esportes etc.;
•

crescente globalização dos mercados financeiros e de capitais, motiva complexos e
caros investimentos em estruturas nas Areas de informática, escritórios de

consultorias financeiras, jurídicas, auditores e contadores especializados em fusões
e aquisições de empresas etc.

Segundo Bernardi (1996, p. 107),
"diante da diversidade de situações e particularidades em serviços,
definiremos uma empresa de serviços como aquela que vende ou
produz conhecimento, especialização, suporte e apoio a qualquer
entidade, pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos".
Para esse tipo de empresa o foco principal acaba sendo o cliente. Segundo Albrecht
(1994, p. XI) não existe uma maneira de tornar-se uma empresa orientada para o cliente sem
se tornar realmente orientada para a pessoa, principalmente na indústria de serviços. 0 autor
ainda comenta que nenhuma organização pode prestar um excelente serviço se estiver em
guerra com sigo mesma.
Pine 11 (1994, p. 193) afirma que, quanto à forma de produzir os serviços, a tática
oposta a personalizar serviços na função de distribuição é criar, na função de
desenvolvimento, produtos e serviços essencialmente produzidos em massa.
A empresa de serviços trabalha com aspectos tangíveis e intangíveis. Os aspectos
tangíveis como onde a empresa está instalada e a qualidade de suas instalações, a aparência e

pontualidade dos funcionários, as informações confiáveis, entre outros, é que tornar-se-do
concretos os serviços prestados, que então, estarão enquadrados como intangíveis.
Martins (2001, P. 23) fala sobre a Contabilidade de Custos na Prestação de Serviços.
"Mesmo nas empresas prestadoras de serviços que eventualmente faziam uso de Custos para
avaliação dos" Estoques de Serviços em Andamento",ou seja, para a avaliação dos custos
incorridos ern projetos ainda não acabados, seu campo alargou-se de maneira formidável.
autor comenta que hoje é relativamente comum encontrarmos Bancos, Financeiras, Lojas
Comerciais, Escritórios de Planejamento. de Auditoria, de Consultoria etc. utilizando-se de
Contabilidade de Custos.

2.5.1. ABC na Prestação de Serviços

Para Nakagawa (1995, P. 70) no atual cenário de competitividade global, a empresa
precisa ser vista como um conjunto de atividades integradas, e preocupada, essencialmente,
em atender as necessidades, expectativas e anseios dos clientes, através dos produtos que ela
manufatura.
0 uso crescente do ABC nas empresas de serviços está derrubando o mito de que uma
visão refinada dos custos é de interesse apenas do setor industrial ou da fabricação (PLAYER,
2000).
0 custeio baseado em atividades pode ser aplicado tanto na organização de serviços
quanto ã indústria, de tal forma que os gerentes possam dispor de informações exatas sobre os
custos dos produtos ou serviços prestados para poderem tornar e manter lucrativas as
empresas complexas e diversificadas (OSTRENGA, 1997).
Embora o ABC tenha suas origens nas fábricas, atendendo empresas de manufatura,
atualmente muitas empresas de serviços de manufatura também estão obtendo grandes
benefícios com o uso dessa abordagem. Podendo, as empresas de serviço, ter os mesmos

problemas gerenciais que as empresas industriais enfrentam (1CAPLAN, 1998).
A respeito dos aspectos gerenciais da empresa de serviços Kaplan e Cooper (1998, p.
251), diz: "os gerentes de empresas de serviços precisam de informações para melhorar a
qualidade, pontualidade e eficiência das atividades que executam, além de compreender
precisamente o custo e a lucratividade de cada um de seus produtos, serviços e clientes".
Trazendo para as unidades de ensino, pode-se notar que, grande parte dos serviços são
prestados na presença dos alunos, de tal maneira que há ao mesmo tempo uma produção e um
consumo ern seguida, o que implica necessidade do trabalho ser feito na qualidade adequada,
pois o aluno já o estai recebendo.

Uma organização de serviços que implanta o ABC deve estar voltada para o mercado e
focada na qualidade para saber se os serviços produzidos são considerados custos agregados
pelo cliente (BERTS, 1995). As empresas de serviços devem avaliar continuamente a
economia da variedade de sua linha de produtos, tomar decisões relacionadas a pregos,
qualidade, receptividade e lançamento e descontinuidade de produtos específicos. 0 custo e a
lucratividade de cada produto é vital para essas decisões (KAPLAN E COOPER, 1998, p.
255). No caso das unidades de ensino, a cadeia de valor compreende o conjunto de atividades
necessárias para fornecer um curso, as quais se estendem desde os fornecedores aos alunos.
Portanto, tendo em vista que as empresas do setor de serviços em geral oferecem um
conjunto altamente diverso de ofertas, será de grande valia se ocorrer a implantação de uni
sistema de custos nos moldes da organização estudada, utilizando-se das bases teóricas e

práticas oferecidas pelos autores citadas no presente estudo.

3. PROPOSTA

PARA A IMPLANTAÇÃO DO CUSTEIO BASEADO EM

ATIVIDADES

Neste capitulo desenvolver-se-á uma metodologia para a implantação do Custeio
Baseado em Atividades. Para tal, primeiramente optou-se pela apresentação do Curso
APROV, fazendo algumas considerações gerais e mostrando seu organograma. Em seguida.
evidenciar-se-á a proposta de implantação, dividindo-a em passos para um melhor

entendimento.

3.1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nesta seção apresentar-se-á aspectos referentes ao curso APROV, objeto de pesquisa
desse estudo, mostrando sua origem, atividades e estrutura organizacional.
A empresa foi constituída em 10 de março de 2004 por pessoas de diferentes atividades
profissionais. Sendo uma empresa privada com tins lucrativos, possui a seguinte missão,
segundo o exposto no mural informativo da instituição:
•

Formar cidadãos lideres com alto grau de responsabilidade social;

•

Desenvolver produtos, serviços e talentos que promovam a educação afetiva,
sempre orientados pelos princípios do saber, da ética, do trabalho, do progresso e
da fé. Disseminando intrinsecamente valores cristãos, como o amor a Deus, a
familia e a verdade, agregando-os aos nossos negócios;

•

Ter rentabilidade e estar comprometendo com o crescimento da sociedade
Brasileira.

Segundo a mesma fonte a visão da referida empresa constitui-se da seguinte forma:
•

Atuar com referencia empresarial no mercado Brasileiro nas áreas de educação

efetiva;
•

Ter o reconhecimento da sociedade pela excelência dos serviços e pelos frutos
humanos gerados;

•

Ter seu método implantado em escolas de todo pais.

A empresa contava, até setembro de 2004, com uma unidade no município de Lages,
esta foi fechada pouco depois de inaugurada. A apresentação do Aprov em Florianópolis
aconteceu em novembro de 2004, com a realização do 1 0 . Woskshop para Vestibulandos do
Brasil, com a presença de cerca de 3 mil estudantes. Entre os professores contratados no ano
de 2004 estão o cineasta e economista Arnaldo Jabor e os professores Gretz e Roberto

Shinyashiki.
O APROV, com sede na rua Deodoro n° 295 Centro de Florianópolis, atua na área de
ensino oferecendo basicamente cursos para pessoas que pretendem concorrer a uma vaga em
Universidades Federais, Estaduais e Concursos Públicos.
No ano de 2004, cerca de 2.000 pessoas estudaram na instituição. A empresa conta
com uma biblioteca no seu espaço físico; um ambiente composto de mesas e cadeiras para
estudo; quatro salas de aula; espaço para descanso dos alunos; outras salas aonde concentra-se
a administração da empresa.

Figura 1 — Estrutura Organizacional
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3.2. ELEMENTOS DE CUSTOS

Nesta etapa foram identificados os gastos gerados no decorrer do período de um mês.
Essa identificação deu-se por meio de visitas ã empresa, bem como de entrevistas feitas com
um funcionário designado. A entrevista serviu para identificar a maioria dos dados
quantitativos, enquanto que as visitas ao local permitiram o conhecimento do espaço físico.
Assim, com base em consulta ao profissional e entrevistas ao mesmo, foram
identificadas as seguintes despesas:

a) Salário: faz parte deste custo o salário dos funcionários de cada divisão, já
inclusos os encargos trabalhistas:

b) Vale-transporte: corresponde aos recursos destinados a vales transportes,
oferecidos aos funcionários;

c) Vale alimentação: compreende os benefícios oferecidos aos funcionários
de divisões especificas, referentes a vale alimentação;

d) Telefone: abrange os custos com telefonemas;

e) Depreciação: referente a depreciação dos moveis e equipamentos utilizados
em diversas atividades;

f) Material de expedientes: inclui o consumo de material de expediente para a
realização das tarefas;

g) Material de limpeza: refere-se ao material de limpeza utilizado para manter as
instalações, móveis, utensílios equipamentos em condições higiênicas de uso.

h) Aluguel: refere-se ao aluguel do prédio como um todo;
i) Luz: corresponde a toda energia elétrica consumida na empresa;
j) Pedagógico: inclui material consumido na didática;
k) Jaleco: refere-se à despesa com lavagem de jalecos.
1) Publicidade: neste item estão envolvidos os custos para a divulgação dos
cursos e eventos realizados na ou pela empresa.

Quadro 1 - Valor das Despesas
Espécie da despesa
Aluguel
Depreciação
Jaleco
Energia Elétrica
Material de expediente
Material de limpeza
Pedagógico
Publicidade
Salários
Telefone
Vale-alimentação
Vale-transporte
Total

Valor do consumo (em R$)
30.000,00
822,19
48,00
2.700,00
660,00
600,00
600,00
3.000,00
5.300,00
1.550,00
1.144,00
1.119,80
47.543,99

No qu-adro 1 as despesas mensais são demonstradas juntamente com seus valores.
Nota-se que o aluguel possui o maior valor seguido do salário do pessoal de base. Cabe

ressaltar que o salário pago a monitores e professores não está exposto no quadro I, haja vista
que, são despesas diretamente alocadas conforme o número de horas-aula.

3.3. DICIONÁRIO DE ATIVIDADES

Esta etapa consiste em identificar as principais atividades genéricas do Curso

Pré-

vestibular APROV e descreve-las sucintamente utilizando verbos no infinitivo. Enquanto a
identificação consiste em listar as atividades mais significativas desempenhadas no interior da
empresa, a descrição consiste em definir de forma sucinta o que realmente é realizado pela
atividade.
As atividades realizadas na empresa em questão estão divididas em seções. Portanto
cada seção tern atividades especificas, as quais estão relacionadas no quadro abaixo:

Quadro 2 — Lista de Atividades

Seção

Atividade

Atender cliente por telefone
Atender cliente em balcão
Matricular aluno
Contratar serviços de terceiros
Seção de publicidade
Receber matriculas
Seção financeira
Receber mensalidades
Efetuar pagamentos
Emitir e distibuir bloquetos
Emitir e despachar carta de cobrança
Seção administrativa
Controlar a execução orçamentária
Negociar compras
Reproduzir cópias
Seção pedagógica
Programar cursos
Auxiliar tarefas gerais
Seção fiscal de corredor
Fiscalizar
Higienizar ambiente
Seção de limpeza
Auxiliar alunos
Seção bibliotecária
Ministrar aulas
Seção didática
Monitorar alunos
Ministrar aulas extra-curriculares

Seção de informaçó'es

Relacionadas As seções e As atividades correspondentes a cada seção, segue abaixo
uma explanação mais analítica de cada atividade:
a) Atender clientes por telefone: consiste em prestar informações por telefone sobre os
diversos cursos oferecidos pela unidade operativa e em cadastrar as demandas por
cursos não inclusos na programação.
h) Atender clientes em balcão: consiste em recepcionar o cliente, prestar informações
sobre os diversos cursos ou outros assuntos pertinentes A unidade operativa e
encaminhá-lo, quando necessário para seções especificas.

C) Matricular aluno: consiste em cadastrar o aluno, emitir o contrato de matricula e
encaminhá-lo para a seção financeira, para fins de recolhimento da taxa de matricula.
d) Contratar serviços de terceiros: consiste em contratar empresas de publicidade, a

fim de divulgar os serviços prestados pela empresa, bem como possíveis eventos a
serem realizados por ela.

e) Receber matriculas: consiste em receber os valores referentes As taxas de matriculas.
f) Receber mensalidades: consiste em receber os valores referentes As taxas de
mensalidades, proveniente das vendas parcelada.

g) Efetuar pagamentos: consiste em efetuar pagamentos a fornecedores que tenham
fornecido bens ou serviços A unidade operativa.

h) Emitir e distribuir bloquetos: consiste em emitir bloqueios de cobrança quando da
venda de cursos parcelados.

i) Emitir e despachar carta de cobrança: consiste ern emitir e despachar carta

ilc

cobrança a alunos com mensalidades atrasadas.

j) Controlar a execução orçamentária: consiste em controlar receitas e despesas, a fim
de impedir o comprometimento do orçamento da empresa.

k) Negociar compras: consiste em contatar fornecedores para negociar a aquisição de
determinado bem ou a contratação de determinado serviço.

I) Reproduzir cópias: consiste em reproduzir material didático utilizado pelos alunos
durante as ministrações das aulas.
m) Programar cursos: consiste em elaborar a programação periódica de cursos.
n) Auxiliar tarefas gerais: consiste em auxiliar nas tarefas gerais, quando solicitado.
o) Fiscalizar: consiste em fiscalizar o fluxo de pessoas no interior do estabelecimento,
bem como controlar a entrada e saída dos alunos matriculados.
p) Higienizar ambiente: consiste em tornar o ambiente próprio para a utilização dos
funcionários e alunos no que se refere aos aspectos relacionados à limpeza.

q) Auxiliar alunos: consiste em auxiliar os alunos matriculados na aquisição de
materiais e reposição de acervos.
r) Ministrar aulas: consiste no ato de transmissão do conhecimento através do instrutor.
s) Monitorar alunos: consiste em prestar atendimento individualizado aos alunos em
período extra-classe.

3.4. MEDIÇÃO DOS DIRECIONADORES DE CUSTO

Com o objetivo de apurar o custo das seções foram definidos os direcionadores para

cada custo consumido. Para isso, foram analisados cada um dos custos e as atividades em que
estes foram consumidos.
Os direcionadores de custos permitem a determinação de custos unitários de cada
atividade e a análise de cada processo individualmente.

Quadro 3 — Direcionadores de Custos

Direcionadores de custos

Custos
Aluguel
Depreciação
Energia Elétrica
Gastos pedagógicos
Jaleco
Material de expediente
Material de limpeza
Publicidade
Salários
Telefone
Vale -alimentação
Vale-transporte

m2 de área ocupada
Quantidade de móveis
m2 de área ocupada
Diretamente alocados A seção pedagógica
Diretamente alocados A seção de limpeza
Diretamente alocados conforme o uso
Diretamente alocados A seção de limpeza
Diretamente alocados A seção de publicidade
Diretamente alocados aos funcionários das seções
Diretamente alocados conforme o uso
Diretamente alocados aos funcionários das seções
Diretamente alocados aos funcionários das seções

Com o objetivo de alocar os custos As atividades foram desenvolvidos os
direcionadores de custos, os quais estão expostos no quadro3. A grande parte dos custos é
alocada diretamente as suas atividades sendo que outros foram alocados pela quantidade do
espaço físico ocupado.

3.5. ATRIBUIÇÃO DOS CUSTOS AS ATIVIDADES

Para fazer uma correta atribuição de custos As atividades, deve ficar definida uma
ordem de prioridade quanto a essa atribuição. É preciso ocorrer a alocação direta que consiste
em alocar determinado custo quando existir a identificação clara, direta e objetiva do custo
com certas atividades. Não sendo possível a alocação direta, deve-se recorrer ao rateio que
consiste na utilização de uma base para alocação dos gastos indiretos.

Para que se possa atribuir os custos As atividades, deve-se identificá-los neste processo
já descrito. Foram utilizadas informações coletadas junto A pessoa responsável pelo mesmo.

Foram identificados os seguintes custos:

Salário: este custo é atribuído ã atividade por alocação direta, pois o mesmo pode ser

identificado a cada atividade. No valor do salário estão contidos os encargos trabalhistas
conforme explicitado pela empresa.

Vale-transporte: este custo é atribuído A atividade por alocação direta, pois o mesmo
pode ser identificado a cada atividade.
Vale-alimentação: alguns empregados não recebem esse beneficio, por serem
estagiários. Porém os demais têm os recursos apropriados diretamente A seção.

Telefone: de acordo com informações coletadas, o setor de administração consome
cerca de 60%; o financeiro cerca de 30% e o setor de informação 10% dos gastos telefônicos.
Material do expediente: a administração da empresa consome metade dos gastos com
material, enquanto que o financeiro é responsável pela outra metade.
Material de limpeza: este recurso será atribuído por total A seção de limpeza, já que
todo material é consumido nas atividades da mesma.
Aluguel: esse recurso deve ser distribuído de acordo com a Area ocupada.
Energia elétrica: esse recurso deve ser distribuído de acordo com a área ocupada, haja
vista que a empresa não possui aparelhos eletrônicos que tenham um valor relevante quanto
ao consumo de energia.
Gastos pedagógicos: este custo será atribuído A atividade por alocação direta, pois o
mesmo pode ser identificado a cada atividade.
Jaleco: a empresa tem um gasto mensal com a lavagem de jalecos. Logo, o custo
desse serviço é alocado à seção de limpeza.
Publicidade: seu valor é alocado diretamente ã seção de publicidade.
Depreciação: são alocados os custos na forma de rastreamento. Cada seção possui
móveis; uns com valor maior e outros com valor menor. Calculou-se a depreciação em cada
seção para depois alocar diretamente à mesma.

Quadro 4 - Demonstrativo dos Salários por Seca()

Funcionário Salário
400,00
A
B
400,00
400,00
C
400,00
A
Publicidade
A
400,00
Financeiro
500,00
A
Administrativo
700,00
A
Pedagógico
400,00
Fiscal de corredor
A
400,00
B
400,00
C
400,00
A
Limpeza
400,00
B
A
250,00
Biblioteca
250,00
B
5.700,00
Total

Seção
Informações

Valetransporte
70,40
121.00
70,40
70.40
88,00
121.00
70.40
70.40
70.40
70,40
88.00
88.00
70,40
121.00
1.190.20

Valealimentação
143,00
143,00
143,00
143,00
143,00
143,00
143,00
143,00
1.144,00

No quadro 4 são demonstrados os salários e outros proventos recebidos pelo pessoal
auxiliar, ou seja, aqueles que não trabalham diretamente lecionando aulas. Pode-se notar que a
seção informação e a seção fiscal de corredor possuem um maior número de funcionários, já

que têm um maior contato com o público em geral.
Como mencionado anteriormente, na seção biblioteca, os funcionários não recebem
vale-alimentação, pois são estagiários e trabalham em apenas um turno. Na seção informação
os empregados também não recebem vale -alimentação, devido ao fato de trabalharem apenas
um turno.

Quadro 5 - Demonstrativo dos salários de professores

Valor hora-aula Quantidade horas/mês
528
25,00
Aulas curriculares
176
7,05
Monitoria
12,50
8
Aulas extra-curriculares
Atividades

Total

Total
13.200,00
1.240,00
100,00
14.540,00

No quadro 5 é possível observar a quantidade e o valor das horas-aula, bem como os
serviços criados e oferecidos aos alunos pela empresa.

Quadro 6 - Depreciação de Móveis e Materiais
Local
Biblioteca

Informação
Área de estudo
.
Sala dos
_ professores
Sala I
Sala II
Sala III
Adm.

Financeiro
Total

Unidades
20
6
12
x
9
2
7
40
1
4
140
140
300
4
6
2
3
696

Valor (em R$)
Móvel
Cadeira tipo I
55,00
1
90,00
Mesa tipo I
60,00
Mesa tipo 0
Livros
Cadeira tipo II
1
Mesa tipo II
li Mesa tipo I
Cadeira tipo I
,
,Mesa tipo I
,1 Cadeira tipo I
Carteiras
1
,Carteiras
Carteiras
Mesa tipo II
Cadeira tipo II
Mesa tipo II
Cadeira tipo II
Todos

x
90,00
120,00
90,00
55,00
90,00
55,00
146,00
146,00
146,00
120,00
90,00
120,00
90,00
1.563,00

Result. mensal
Total
9,17
1.100,00
4,50
540,00
6,00
720,00
50,00
3.000,00
6,75
810,00
2,00
240,00
5,25
630,00
2.200,00
18,30
0,75
90,00
1,83
220,00
170,32
20.440,00
170,32
20.440,00
365,00
43.800,00
4,00
480,00
4,50
540,00
2,00
240,00
1,50
180,00
822,19
95.670,00

Os móveis foram depreciados com uma taxa de aproximadamente 10% ao ano. Os
livros foram depreciados com uma taxa de aproximadamente 20% ao ano. Os móveis foram
classificados por tipo 0, I ou II. de acordo com o valor. Os móveis tipo II possuem um valor
maior do que os outros, o que se dá devido à qualidade superior destes em relação aos demais.
Como a empresa possui um grande número de móveis formando a grande parte do
ativo, escolheu-se a quantidade de móveis e seus valores para mensurar um valor mensal de
depreciação. Na primeira coluna estão os locais aonde os móveis são utilizados, na coluna

seguinte está a quantidade de móveis seguido do tipo de móvel (0, I, II), na quarta coluna
estão os valores unitários de cada ativo seguido do total.

No quadro 7 alocou-se os gastos de acordo com a area. Percebeu-se que as salas de
aula receberam mais de 70% destes gastos, devido a sua grande area ocupada. A energia

elétrica foi alocada por ocupação de espaço físico, haja vista que os ambientes possuem
basicamente lâmpadas e alguns ventiladores, os quais não foram considerados na realização
desta pesquisa.
Quadro 7— Alocação de Aluguel e Energia Elétrica
Seção
Administrativo
Financeiro
Sala I
Sala II
Sala III
Biblioteca
Dança e teatro
Informação
Area de estudo
Sala dos professores.
Total

m2
20
9
105
105
220
25
20
20
40
12
576

Energia Elétrica
Aluguel
93,75
1.041,67
42,19
468,75
492,19
5.468,75
492,19
5.468,75
1.031,25
11.458,33
117,18
1.302,08
93,75
1.041,67
93,75
1.041,67
187,50
2.083,33
56,25
625,00
2.700,00
30.000,00

Seção

Atividades

Cl

400,00
Atender cliente p or telefone
400,00
Atender cliente em balcio
400,00
Matricular aluno
400,00
Contratar serv. de terc.
Se .ao de pub.
80,00
Receber matriculas
Seção fin.
80,00
Receber mens alidade s
80,00
Efetuar pagamentos
80,00
Emitir e distribuir bloquetos
80,00
Einitirfdesp. do c cobrança
250,00
Controlar execugão orçam.
Seção adm.
250,00
Negociar compras
350,00
Reproduzir cópias
Seção
350,00
Pro gramar cursos
pedagógica
600,00
Auxiliar tarefas gerais
Seção
600,00
Fiscalizar
fiscal de corr.
800,00
Higienizar ambiente
Seção de limp.
500,00
Auxiliar alunos
Seção bib.
Ministrar aulas 13200,00
Seção
Monitorar alunos 1.240,00
didática
Ministrar aulas extra-curt.
100,00
Saga.°
de inform.

I

C2

I C3 I C4

51,66
70,40
51,66
121,00
51,66
70,40
70,40
17,60 28,60 93,00
17,60 28,60 93,00
17,60 28,60 93,00
17,60 28,60 93,00
17,60 28,60 93,00
60,50 71,50 465,00
60,50 71,50 465,00
35,20 71,50
35,20 71,50
105,60 214,50
105,60 214,50
176,00 286,00
191,40
--

C5

C6

C7

C8

C9

CIO

C11

C12

Total

903,44
2.91
31,25
347,22
2,91
954,04
31,25
347,22
903,44
2,91
31,25
347,22
- 3.000,00
- 3.470,40
0,70
388,09
8,44
93,75
66,00
388,09
0,70
8,44
93,75
66,00
388,09
0,70
8,44
93,75
66,00
0,70
388,09
8,44
93,75
66,00
388,09
0,70
8,44
93,75
66,00
4,25 1.883,96
46,87 300,00
520,84
165,00
4,25 1_883,95
46,87 300,00
520,83
165,00
1,29
798,61
28,12
312,50
1,29
798,61
312,50
28,12
920,10
.
920,10
- 48,00
- 1.910,00
- 600,00
..
- 69,67 2.180,33
117,18
- 1.302,08
.
705,64 38.317,10
- 22.395,83 2.015,63
.
- 23,55 3.534,38
- 2.083,33
187,50
-_
- 1.041,67
93,75
- 1.235,42
-

Cl- Salários
C4- Telefone
C7- Aluguel
C10- Jaleco

C2- Vale-transporte
C5- Material de Expediente
C8- Energia Elétrica
C11- Publicidade

C3- Vale-alimentação
C6- Material de Limpeza
C9- Gastos Pedagógicos
C12- Depreciação

Por se tratar de uma abordagem gerencial, os custos de cada seção foram atribuídos As
atividades de forma praticamente igual, sem que haja observação de outros fatores que
influenciariam a alocação dos recursos.

3.6. DIRECIONADORES DE ATIVIDADES

Uma vez apropriados os custos As atividades, faz-se

necessário levantar os

direcionadores de atividades, a fim de atribuir custos ao produto.

No caso do curso APROV foram identificados os seguintes direcionadores de
atividades:
Quadro 8

—

Direcionadores de Atividades

Seção
Seção de informações

Seção de publicidade
Seção financeira

Seção administrativa

Seção pedagógica
Seção fiscal de corredor
Segal() de limpeza
Seção bibliotecária
Seção didática

Atividade
Atender cliente por telefone
Atender cliente em baled()
Matricular aluno
Contratar serviços de terceiros
Receber matriculas
Receber mensalidades
Efetuar pagamentos
Emitir e distribuir bloquetos
Emitir e despachar carta de cobrança
Controlar a execução orçamentaria
Negociar compras
Reproduzir cópias
Programar cursos
Auxiliar tarefas gerais
Fiscalizar
Higienizar ambiente
Auxiliar al unos
Ministrar aulas
Monitorar alunos
Ministrar aulas extra-curriculares

Direcionadores
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de alunos
N° de horas-aula
N° de horas-aula
N° de alunos
N° de alunos
N" de horas-aula
N° de horas-aula
N° de horas-aula

Foram escolhidos dois tipos de direcionadores de atividades: números de alunos e
números de horas-aula. 0 primeiro foi escolhido devido ao fato de se pensar que um maior
número de alunos influenciaria diretamente nas atividades. Já as atividades que possuem

como direcionador o número de horas-aula não sofreriam tanta influência caso o número de
alunos sofresse alguma alteração.

3.7. ATRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES AOS OBJETOS DE CUSTEIO

Após identificadas as atividades, seus custos e respectivos direcionadores, o proximo
passo é atribuir custos aos produtos.

Esta etapa trabalha com o cenário de ocupação máxima, ocupação média e ocupação
baixa dos ambientes referentes As salas de aulas curriculares.
A área física da empresa é composta por três salas de aula: as salas I e II têm
capacidade para até 140 alunos cada uma, a sala III tem capacidade para até 300 alunos, mas
essa é emprestada para outros eventos, arrecadando um valor "x". A quantidade de eventos
ocorridos nessa sala é incerta, o que impossibilita uma estimação de receita mensal ou anual.
Os custos com a sala III são alocados As atividades.
A empresa oferece quatro tipos de cursos:
a) Extensivo matutino - possui uma carga horária de 144 horas mensais. 0 valor

cobrado mensalmente por este curso é de R$ 277,50.
b) Extensivo noturno - possui uma carga bordria de 120 horas mensais. 0 valor
cobrado mensalmente por este curso é de R$ 195,00.
c) Semi-extensivo matutino - possui uma carga horária de 144 horas mensais. 0
valor cobrado mensalmente por este curso é de R$ 322,66.

d) Semi-extensivo noturno - possui uma carga horária de 120 horas mensais. 0
valor cobrado mensalmente por este curso é de R$ 250,00.
0 primeiro cenário a ser trabalhado será com a capacidade máxima de ocupação nas
salas 1 e II; 280 alunos no período matutino e 280 alunos no período noturno.

Tabela 2

-

Custo do Produto (Capacidade Maxima)

Secfio
Seçao
de informaçii es

Sego de pub.
Seção
financeira

Se9ao
administrativa
Seçao
pedagógica
Sego
fiscal de corr.
Seção de limp.
Sego bib.
Segio didettic a

Total
Custo/aluno

Total por Total
atividade por seção
903,44
954,04
903,44
3.470,40
388,09
388,09
388,09
388,09
388,09
1.283,96
1.883,95
798,61
798,61
920,1
920,1
1.910,00
2.180,33
38.317,10
3.534,38
1.235,42

Dire c.
de ativ.

Ext.
mat.

2.760,92 N° alunos

690,23

Ext.
not.
690,23

Semi
mat.
690,23

..
..
3.470,40 14° alunos
1.940,45 N° alunos

Semi
not.
.

867,6
485,11

867,6
485,11

867,6
485,11

..
..
,
3.767,91 N° alunos

941,98

941,98

941,98
,

1.597,22 N° alunos

399,3

399,3

399,3

1.8413,20 N° horas-aula
501,87
418,23
501,87
477,5
1.910,00 N° alunos
477,5
477,3
2.180,33 N° alunos
545,08
545,08
545,08
43.086,90 N° horas-aula 11.750,97 9.792,48 11.750,97
- 16.659,64 14.617,51 16.659,64
104,41
118,99
118,99

690,23
867,6
485,11
941,98
399,3
418,23
477,5
545,08
9.792,48
14.617,51
104,41

Alocando os totais por seção e utilizando seus respectivos direcionadores, se obteve os
resultados acima. Se a capacidade for maxima os cursos matutinos terão um custo levemente
superior aos cursos noturnos. A principal justificativa para este fato se da devido ao maior
número de horas-aula do período matutino. A diferença dos custos entre ambos os cursos
acaba sendo de aproximadamente 12.

Para o segundo cenário serão considerados os seguintes dados: nos cursos matutinos
cada sala terá 60 alunos, enquanto que nos cursos noturnos cada sala terá 70 alunos.

Tabela 3 - Custo do Produto (Capacidade Média)

Seção
Seção
de informay6 es

Segao de pub.
Sego
financeira

Seção
adrrtinistrativa
Seg'613
pedagógica
Seção
fiscal de corr.
Seção de limp.
Seção bib.

S eg ao

didática

Total

Custo/alutto

Total por Total
atividade por seção
903,44
954,04
903,44
3.470,40
388,09
388,09
388,09
388,09
388,09
1283,96
1.883,95
798,61
798,61
920,1
920,1
1.910,00
2.180,33
38.317,10
3.534,38
1.235,42

Ext.
mat.

Direc.
de ativ.

2.760,92 N° alunos

Ext.
not.

637,08

743,26

800,86
447,8

934,34
522,42

3.470,40 N° alunos
1,940,45 N° alunos
3.767,91 N° alunos

869,52

1.014,43

1.597,22 N° alunos

368,59

430,02

1 2 40,20 N° horas-aula

501,87

418,23

-

514,23
1.910,00 N° alunos
440,77
587,01
2.180,33 N° alunos
503,15
43.086,90 N° horas-aula 11.750,97 9.792,48
- 16.320,61 14.956,42
272,01
213,66

Semi
mat.
637,08
800,86
447,8
869,52
368,59
501,87
440,77
503,15
11.750,97
16.320,61
272,01

Semi
not.
743,26
934,34
522,42
1.014,43
430,02
418,23
514,23
587,01
9.792,48
14.956,42
213,66

Neste cenário, embora o período noturno tenha mais alunos do que o período
matutino, seus custos permanecem menores, o que ocorre porque a grande parte dos custos
são variáveis de acordo com o número de horas-aula. Com a redução na quantidade de alunos,
percebe-se que a diferença entre ambos os cursos sobe para aproximadamente 20%.

Para o terceiro cenário serão considerados 35 alunos nos cursos matutinos e 25 alunos nos
cursos noturnos.

Tabela 4 - Custo do Produto (Capacidade Baixa)
Seção

Total por Total
atividade por seção

903,44
954,04
903,44
3,470,40
Sego de pub.
388,09
Seção
388,09
financeira
388,09
388,09
388,09
1.883,96
Seção
1283,93
a iministrativa
798,61
Sego
pedagógica 798,61
920,1
Sego
920,1
fiscal de corr.
1.910,00
Sego de limp.
2.180,33
Seção bib.
38.317,10
Seção didática
3.534,38
1.235,42
Total

Sack
de inforrtia.gOes

Custealww

Dire lc.

Ext.

Ext.

Semi

Semi

de ativ.

mat.

not.

mat.

not.

2.760,92 N° alunos

805,27

575,19

1.012,20
565,97

723
404,25

1.098,97

784,98

465,85

332,76

3.470,40 N° alunos
1.940,45 N° alunos
3.767,91 N° alunos
1.597,22 N° alunos

418,23
501,87
1.840,20 N° horas-aula
397,91
557,09
1.910,00 N° alunos
635,92
454,24
2180,33 N° alunos
9.792,48
11.750,97
N°
horas-aula
43.086,90
- 17.394,11 13283,04
555,32
496,97
-

805,27
1.012,20
565,97
1.098,97
465,85
501,87
557,09
635,92
11.750,97
17.394,11
496,97

573,19
723
404,25
784,98
332,76
418,23
397,91
454,24
9.792,48
13283,04
555,32

Nesta tabela se observa que, com a redução extrema da quantidade de alunos, os
custos por número de alunos acabam tendo tanto valor quanto os custos variáveis (número de

horas-aula).
Quadro 9 - Resultados Obtidos

Extensivo
Matutino
Mensalidade
Cenário 1
, Cenário 2
Cenário 3

277,50
118,99
272,01
496,97

Extensivo
Noturno
195,00
104,41
213,66
555,32

Semi
Matutino
322,66
118,99
272,01
496,97

Semi
Noturno
250,00
104,41
213,66
555,32

No quadro 9 pode-se observar que ate o cenário 2 os preços praticados possibilitariam
a manutenção, ainda que no limite, das atividades em funcionamento. Já para o cenário 3 os
pregos praticados, com altos custos, tornariam as atividades inviáveis.
As simulações ou cenários foram elaborados com a finalidade de demonstrar a
vulnerabilidade e possíveis oscilações financeiras sofridas com as mudanças no mercado. Os
diferentes cenários podem alterar constantemente a estratégia utilizada pela empresa, trazendo
inclusive novas alternativas para a tomada de decisões.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a grande concorrência dos cursos pré-vestibulares na cidade de Florianópolis,
procurou-se estudar a implantação de um sistema de custos em uma empresa do setor. A
proposta surgiu pela notória carência dos métodos de custeio nas instituições, logo, foi criado
um problema, que indagava quanto custaria um aluno para a empresa estudada. Esta resposta
foi alcançada, já que se passou a saber este valor.
Para que se chegasse ao resultado final, o primeiro passo seria tragar um objetivo.
Após esta etapa, passou-se a buscar fundamentações teóricas a fim de melhorar a pesquisa.
Para alcançar o objetivo principal da pesquisa foram tragados alguns objetivos específicos.
Esses eram pantos fundamentais para a chegada aos resultados esperados.
Em outro ponto foi detectado que o sistema de custos ABC talvez não fosse o método
mais apropriado para a ocasião, haja vista a complexidade do método. Neste caso poder-se-ia
utilizar um método mais simples, com fins gerenciais, para depois haver uma evolução para o
ABC, caso necessário.
Verificando o fato de que a grande parte dos custos são fixos, pode-se observar que
não se teria grandes problemas para alocar os custos aos produtos, dessa forma vem a
justificativa, para que primeiramente urn sistema mais simples fosse adotado na pesquisa.
Talvez se a pesquisa tivesse um foco extremo nos custos dos produtos e atividades,
haveria a necessidade da utilização do ABC, haja vista que o método busca rastrear os custos
desde a origem para saber qual atividade o está consumindo.
Em um momento do trabalho foi possível notar que alguns ambientes possuem uma
grande Area com pouco uso. É o caso da Area de estudo que possui 40 in 2 e consome
aproximadamente R$ 2.000,00 de aluguel. Outro problema observado se dai pelo fato de que
os maiores ambientes não são utilizados no período vespertino, gerando uma certa

improdutividade nas dependências. 0 espaço físico ocupado pelas salas de aula, somado,
equivale, em média, a R$ 22.000,00, ou seja, aproximadamente 73,33% do valor total gasto
com aluguel, sendo que essa área é quase toda inutilizada durante o período vespertino. Para
eliminar esses problemas talvez a empresa pudesse terceirizar alguns serviços ou até mesmo
explorar outra atividade nas áreas improdutivas em períodos não aproveitados.
A empresa mostra certa vulnerabilidade à quantidade de alunos, pois só estaria em
uma posição pouco melhor se vivenciasse o cenário 1. Comparando o valor da mensalidade
que é de R$ 277,00 com um custo de R$ 272,00 que se tem por aluno no demonstrado no
cenário 2, vivenciado atualmente pela empresa, é possível entender a situação desta, haja vista
que nem impostos, nem outros cargos foram considerados na pesquisa.
Para uma melhor compreensão deste estudo e para dar seqüência a esta pesquisa é
recomendada a realização de um estudo com instituições públicas ou até mesmo privadas para
fins de comparação.
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