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Resumo: A base deste trabalho foi a realização de uma pesquisa, a
qual teve o objetivo principal de fornecer um panorama geral da
utilização do Sistema de Custos ABC no Brasil. Apesar de grande
parte das empresas pesquisadas já terem ouvido falar do sistema, um
percentual pequeno de empresas o está utilizando, sendo na sua
maioria empresas do Setor Industrial e num período bastante
recente. Foi proposto uma relação que explica o interesse de uma
empresa em utilizar o Sistema de Custos ABC e as variáveis do
ambiente em que a empresa opera.

Palavras-Chaves: Sistema de Custos - ABC - Empresas Brasileiras -
Questionário.
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CAPÍTULO 1

1. QUESTIONAMENTO DO SISTEMA

TRADICIONAL DE CUSTOS E

SURGIMENTO DO SISTEMA DE

CUSTOSABC

1.1 INTRODUÇÃO

Durante os anos da década de oitenta ocorreu uma grande mudança nos

sistemas de custos das empresas norte-americanas. Devido a globalização da

economia, as empresas norte-americanas empreenderam grandes alterações nos

processos tecnológicos de produção. Embora a capacidade de processamento das

informações aumentava vertiginosamente em função da tecnologia da informática, as

empresas ressentiam da falta de acurácia e de relevância das informações obtidas dos

seus sistemas de custos. As empresas então perceberam que o sistema de custos que
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seus sistemas de custos. As empresas então perceberam que o sistema de custos que

estavam utilizando tinha sido idealizado para uma tecnologia diversa da disponível

atualmente e este Sistema Tradicional de Custos não tinha acompanhado a evolução

nos processos de produção e o aumento do número de produtos oferecidos pelas

empresas (JOHNSON e KAPLAN, 1987).

COOPER e KAPLAN (setembro/outubro de 1988) afirmaram que empresas

que ofereciam linhas completas de produtos estavam tomando importantes decisões

de apreçamento dos produtos e de utilização de tecnologia de processos baseando-se

em informações distorcidas provenientes do Sistema Tradicional de Custos. Essas

distorções originavam-se da alocação dos custos indiretos nos produtos, através da

utilização da mão-de-obra direta como base do rateio, a qual passou a representar

uma pequena parcela dos custos totais.

Os autores criticaram o conceito de custo variável dado pelo Sistema

Tradicional de Custos que considera variável os custos que variam no curto prazo.

Os autores propuseram que o sistema de custos deveria identificar e atribuir aos

produtos o custo da complexidade que é função do número de produtos oferecidos e

pelo próprio projeto de engenharia do produto. O custo da complexidade não varia

no curto prazo, mas durante os anos quando a empresa altera esses componentes.
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Os autores esclareceram através do exemplo de duas fábricas de canetas: uma

produzindo um milhão de unidades por ano de um único modelo, a outra produzindo

100.000 unidades desse modelo mais 900.000 unidades de outros diversos modelos.

Os custos indiretos da segunda fábrica evidentemente era maior em função da

necessidade de ter nos seus quadros um maior número de funcionários de suporte

para comprar, receber e controlar um maior número de itens de estoque, para

projetar e desenvolver novos produtos, para programar e preparar as máquinas etc ..

Dessa forma, utilizando o Sistema Tradicional de Custos o custo unitário das

100.000 unidades do modelo básico era maior que da fábrica que produz apenas esse

modelo e em função da concorrência entre as fábricas, a planta com produção

diversificada acabaria deixando de oferecer o produto básico por apresentar baixa

lucratividade com base nas informações distorcidas do Sistema Tradicional de

Custos.
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1.2 DISTORÇÕES E ERROS DE UM SISTEMA DE

CUSTOS

"

o Sistema Tradicional de Custos utiliza o procedimento de dois estágios para

atribuir os custos indiretos aos produtos produzidos ou serviços prestados.

Primeiramente os custos indiretos são alocados aos centros de custos e

posteriormente são re-alocados dos centros de custos aos produtos e serviços. A

alocação dos custos indiretos no primeiro estágio é bastante acurada já que os custos

são transcritos dos livros contábeis, que normalmente utilizam os custos por natureza

dos gastos e nos centros de custos que geraram esses custos, portanto a alocação é

normalmente direta.

o segundo estágio é que pode apresentar uma considerável distorção, pois a

alocação dos centros de custos aos produtos e serviços é realizada utilizando-se

como medida de rateio, direcionador de custos, horas de mão-de-obra direta, horas

máquina, custo da matéria-prima ou outra medida que tem uma relação com o

volume produzido. Como muitos custos indiretos não são utilizados pelo produtos e

serviços na proporção direta do volume, esse Sistema Tradicional de Custos fornece

medidas de custos distorcidas dos custos realmente utilizados pelos produtos e
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serviços.

Fluxo de Custos no Sistema Tradicional

Custos Indiretos Custos Diretos

primeiro estágio
\ \

Centro de Centro de 1/1

Custo 1 Custo 2
. . . . . .

segundo estágio

,11 ,11 ,~ \~

Produtos ou Serviços

COOPER e KAPLAN (abril de 1988) no estudo que empreenderam,

verificaram as limitações das abordagens convencionais no custeio dos produtos.

Procurando responder como o Sistema Tradicional de Custos distorce os custos dos

produtos e como estas distorções podem ser corrigidas, chegaram as seguintes

conclusões: 1) a alocação dos custos dos centros de custos para os produtos devem

ser realizadas usando bases que refletem os direcionadores de custos, desde que

muitos custos indiretos estão relacionados a complexidade da produção e não ao

volume de produção, as bases escolhidas não devem ser de volume de produção;

2) muitos dos custos indiretos são discricionários variando com as alterações na
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complexidade dos processos de produção, sendo .estas alterações intermitentes, o

Sistema Tradicional de Custos define os custos variáveis como os custos que variam

no curto prazo com o volume da produção, classifica erroneamente estes custos

como custos fixos.

Segundo os autores o erro na classificação ongma-se da inadequada

compreensão dos reais direcionadores de custos da maioria dos custos indiretos. Os

pesquisadores chegaram a conclusão que muitos custos indiretos variam com as

atividades, tais como: atividades para colocar uma ordem de compra, programar o

recebimento, receber a encomenda, inspecionar e pagar. O custo dessas atividades

não tem uma relação forte com o tamanho da encomenda.

As distorções no custeio ocorrem quando os custos unitários ou quando a

quantidade usada dos recursos não é atribuída corretamente aos produtos. COOPER

e KAPLAN (1991) apresentaram cinco fatores que causam essas distorções:

Primeiro, alguns custos são alocados aos produtos, apesar de não estarem

relacionados aos produtos que estão sendo produzidos. Exemplo dessa distorção são

os custos com pesquisa e desenvolvimento com futuros produtos. Usualmente os

custos com suporte e engenharia de novos produtos são rateados entre todos os

produtos produzidos.
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A omissão de custos que estão relacionados com os produtos produzidos

causa um segundo tipo de distorção. Despesas de Administração e Vendas são um

exemplo desta distorção que é causada em função dos Princípios Contábeis

Geralmente Aceitos aos quais os relatórios financeiros devem se submeter, e que não

permite que esses gastos sejam capitalizados e debitados na conta dos estoques. São

classificados como despesa do período e não como custo do produto.

É introduzido um terceiro tipo de distorção quando se custeia apenas um

subgrupo dos produtos. Por exemplo, quando a produção da empresa inclui produtos

fabricados e tangíveis, além de prestar serviços intangíveis, é comum a empresa

atribuir os custos apenas aos produtos fabricados, de modo que estes produtos

apresentarão custos mais altos do que realmente deveriam.

Quarto, é introduzido distorção devido ao rateio de custos comuns a vários

produtos, já que qualquer tipo de rateio será arbitrário. Um exemplo desta distorção

são os custos de preparação de uma máquina que irá produzir vários produtos.

Finalmente um quinto tipo de distorção é introduzido por alocar custos fixos

incorretamente ao produto e que apresenta duas formas distintas de distorção: do

custo unitário e da quantidade. A distorção do custo unitário acontece quando por
1/

exemplo se utiliza custos médios ao invés de custos específicos. A distorção da
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quantidade ocorre quando são alocados os custos fixos nos produtos utilizando-se

uma base que não é perfeitamente proporcional à utilização de recursos feita pelos

produtos.

DATAR e GUPT A (outubro de 1994) identificaram três tipos de erros na

apuração dos custos dos produtos: Erro de Agregação, Erro de Especificação e Erro

de Medição. Os autores esclarecem que o Erro de Agregação ocorre quando os

custos são agrupados em atividades heterogêneas com o objetivo de se utilizar uma

única taxa de rateio, por exemplo, quando se utiliza um único custo por hora de

preparação de máquina. Pode-se estar incorrendo neste tipo de erro desde que os

diferentes processos de produção requeiram diferentes custos por hora de preparação

de máquina.

O Erro de Especificação acontece quando o método usado para identificar os

custos dos produtos não reflete a demanda requerida nos recursos pelos produtos.

Por exemplo, os sistemas de custos normalmente utilizam direcionadores de custos

baseados em volumes de produção, tais como horas de mão-de-obra direta ou horas-

máquina, quando um produto requiser recursos que não varie proporcionalmente ao

volume produzido como preparação de máquina.

Finalmente, o Erro de Medição ocorre quando os custos das atividades
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apresentam erros de alocação no primeiro estágio. Por exemplo, a empresa estima os

tempos gastos nas atividades através de entrevistas e questionários, essas estimativas

estão sujeitas ao Erro de Medição.

Os custos reais dos produtos não são conhecidos pelas empresas, dessa forma

supõe-se que se aperfeiçoa um sistema de custos através da identificação de

melhores direcionadores de custos e aumentando-se o número de centro de

atividades. Porém, os autores mostram que refinamentos incrementais nos sistemas

de custos podem na realidade aumentar o erro de custeio dos produtos em função da

interação que existe entre os três tipos de erros, embora sistemas mais detalhados

freqüentemente reduzam os erros de especificações e os erros de agregações.

1.3 OBJETIVOS DE UM SISTEMA DE CUSTOS

KAPLAN (janeiro/fevereiro de 1988) identificou os seguintes objetivos a

serem alcançados pelos sistemas de custos: 1) Avaliação dos estoques para

elaboração de relatórios financeiros e fiscais, alocando os custos de produção entre

produtos vendidos e em estoque; 2) Controle operacional, fornecendo informações

para os gerentes de produção sobre os recursos consumidos durante o período;
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3) Apuração individual dos custos dos produtos.

o que se verifica é que o Sistema Tradicional de Custos foi desenhado e

atende satisfatoriamente bem ao primeiro objetivo, fornecendo relatórios auditáveis e

satisfazendo os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos.

o segundo objetivo, de acordo com Kaplan, deve ser atendido através de um

sistema que forneça respostas rápidas e que siga o ciclo operacional do processo que

se deseja controlar, sendo para tanto melhor atendido através de medidas de

produtividade com índices físicos não financeiros, tais como: rendimento, taxa de

defeito, quantidade produzida, nível de estoque físico entre outros.

o terceiro objetivo é o que se propõe atender através do Sistema de Custos

ABC que foi desenvolvido em meados dos anos oitenta por empresas norte-

americanas e européias de forma independente, tendo sido documentados em artigos

e estudo de casos pelos autores ANDERSON (outono de 1995) que relatou a

implantação do Sistema de Custos ABC na General Motors, KAPLAN (1991) nos

estudos de casos das empresas Union Pacific e Kanthal e COOPER (1991) no estudo

de caso da empresa John Deere.
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1.4 O SISTEMA DE CUSTOS ABC

o modelo foi desenvolvido por essas empresas e posteriormente os conceitos

teóricos do modelo foram sendo refinados e tomados públicos através de publicações

de artigos, livros e trabalhos de pesquisas acadêmicos. O Sistema de Custos ABC

parte do princípio de que as atividades causam custos e os produtos produzidos e os

serviços prestados causam demanda por essas atividades, tendo como principais

objetivos: 1) obter mais acurada informação dos custos dos produtos produzidos e/ou

serviços prestados, 2) identificar os custos relativos das atividades e as razões dessas

atividades serem empreendidas.

As decisões que são afetadas por essas informações incluem os apreçamentos

dos produtos e/ou serviços, a introdução de novos produtos e/ou serviços, o

abandono de produtos e/ou serviços existentes e a identificação de oportunidades de

melhoria na produtividade.

O Sistema de Custos ABC inicialmente difere do Sistema Tradicional de

Custos por utilizar as atividades desenvolvidas nos processos de operação da

empresa como ligação dos custos indiretos aos objetos de custos, definidos como

produtos, linhas de produtos, serviços, clientes etc ..
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Fluxo de Custos no Sistema ABC

I
Custos Indiretos Custos Diretos

primeiro estágio

, ,11

Atividade 1 Atividade 2 . . . . . o

segundo estágio
\

Objetos de Custos

COOPER e KAPLAN (maio/junho de 1991) propuseram que as atividades

que eram utilizadas como direcionadoras de custos fossem classificadas por níveis de

hierarquia e identificaram quatro níveis de atividades nas indústrias manufatureiras:

1) atividades de nível unitário que são desempenhadas toda vez que uma unidade é

produzida, por exemplo: custos dos materiais, mão-de-obra direta, energia etc.,

2) atividades de lote que são desempenhadas toda vez que um lote é produzido, por

exemplo: preparação de máquina, ordens de compra, movimentação de materiais

etc., 3) atividades de sustentação aos produtos que são desempenhadas para dar

suporte de produção para um determinado produto, por exemplo: especificação do

produto, engenharia de processo etc., 4) atividades de sustentação ao parque fabril

que são desempenhadas para dar suporte a produção dos produtos em geral.ipor
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exemplo: administração da fábrica, manutenção do prédio etc ..

Dessa forma, o Sistema de Custos ABC difere do Sistema Tradicional de

Custos por duas razões básicas: 1) a primeira alocação dos custos indiretos é

realizada nas atividades ao invés dos centros de custos, 2) a segunda alocação é

estruturalmente diversa da utilizada pelo Sistema Tradicional de Custos.

Os autores afirmaram que as empresas deveriam conter-se em alocar todos os

custos no nível unitário, mas separar os custos por nível da atividade que consome os

recursos. Dessa maneira, o nível hierárquico dos custos forneceria a administração

um modo estruturado de compreender a relação entre as atividades. e os recursos que

as atividades consomem.

O Sistema de Custos ABC apura os custos dos recursos usados nos processos

de operação da empresa para produzir produtos e fornecer serviços. A diferença

entre os recursos disponíveis e os recursos usados nos fornece a capacidade não

utilizada, ou seja, o excesso de capacidade da empresa. COOPER e KAPLAN

(setembro de 1992) defenderam a proposta que deveria se utilizar a capacidade

prática de uma atividade como o denominador para o cálculo do custo unitário da

atividade, ao invés da quantidade real processada. Esse procedimento é utilizado

com o objetivo de não haver flutuações no cálculo do custo unitário da atividade em
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função da variação da quantidade real processada. Com esse procedimento o custo

de suprir uma atividade não se altera no curto prazo, mas sim o custo do uso da

atividade que é medido pelo Sistema de Custos ABC. A diferença é calculada como

o custo da não utilização da atividade, ou seja, o excesso de capacidade da atividade.

o Sistema de Custos ABC, segundo os autores, auxilia a administração da

empresa a apreçar os seus produtos e serviços e alterar a escolha dos produtos e

serviços pelos clientes por produtos e serviços padronizados e de maiores volumes

que utilizam menores quantidades de atividades de suporte. Alterando o

fornecimento de produtos e serviços não lucrativos por produtos e serviços

lucrativos, capacita a empresa a ter a mesma receita com menor quantidade de

atividades desenvolvidas. Por exemplo, quando se reduz os pedidos volume

pequeno se reduz a quantidade de preparação de máquinas.

KAPLAN (fevereiro de 1990) idealizou o modelo de quatro estágios no

projeto de desenvolvimento dos sistemas de custos. Esses quatro estágios são as

fases em que as empresas evoluem os seus sistemas de custos com o objetivo de

aperfeiçoá-los. O primeiro estágio, o autor denominou de Estágio de Baixa

Qualidade dos Dados. Neste estágio os sistemas de custos apresentam significante

magnitude de erros que normalmente são descobertos na contagem anual dos
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estoques. Os sistemas se apresentam inadequados para efeito das três funções

básicas dos sistemas de custos: 1) fornecer as informações para serem utilizadas no~

relatórios externos, 2) apurar os custos individuais dos produtos para análise de

lucratividade e auxílio no processo decisório para apreçamento dos produtos,

lançamento de novos produtos e abandono de produtos existentes e 3) fornecer as

informações para o controle gerencial.

O segundo estágio denominado Estágio dos Relatórios Externos é o que a

maioria das grandes empresas se encontram segundo o autor. JOHNSON e

KAPLAN (1987) referem-se a essa fase nas críticas que fazem a relevância das

informações dos sistemas de custos. Os sistemas de custos atendem bem aos

propósitos dos relatórios externos, mas não às necessidades de informações para o

controle gerencial, que as necessita de imediato e não podem aguardar duas ou três

semanas após o fechamento contábil mensal. Além disso as informações estão

agregadas e sofreram rateios geralmente com bases arbitrárias para esse fim

específico, perdendo sua relevância. Esse estágio também se apresenta inadequado

para análise de lucratividade e custeio individual dos produtos, pois a alocação dos

custos indiretos é baseada em rateios proporcionais a mão-de-obra direta, horas-

máquina etc., os quais distorcem os custos dos produtos.
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o terceiro é denominado pelo autor de Estágio da Inovação: Relevância

Gerencial, neste estágio as empresas possuem: 1) O Sistema de Controle Gerencial

que fornece medidas diretas de desempenho operacional suplementado por medidas

fisicas. Essas informações são obtidas no curtíssimo prazo: semanalmente,

diariamente ou mesmo instantâneas. 2) O Sistema de Custos ABC que fornece

informações relevantes para o custeio individual dos produtos para análise de

lucratividade e auxílio no processo decisório para apreçamento dos produtos,

lançamento de novos produtos e abandono de produtos existentes. 3) O Sistema de

Custos para Relatórios Externos que já era utilizado no segundo estágio.

O quarto estágio é denominado de Estágio da Integração pelo autor, neste

estágio o Sistema de Custos para Relatórios Externos é gerado a partir do Sistema de

Custos ABC, tendo sido feito as adaptações necessárias, a fim de obedecer aos

Princípios Contábeis Geralmente Aceitos.
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1.5 ATRIBUTOS DE UMA BEM SUCEDIDA

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS ABC

ARGYRIS e KAPLAN (setembro de 1994) descreveram os procedimentos

que devem ser seguidos para uma bem sucedida implantação de uma inovadora

técnica administrativa como o Sistema de Custos ABC. Primeiramente, os autores

mostraram a Validade Interna e Externa da teoria. Como o Sistema de Custos ABC

está atualmente incluído nos livros textos e exames de profissionais da área a

consistência interna do modelo é aceita para fins de definir sua Validade Interna. A

Validade Externa do modelo pode ser testada através da seguinte proposição: "O

Sistema de Custos ABC por fornecer melhores informações sobre os custos dos

recursos requeridos para produzir bens para os clientes, capacita os gerentes apreçar

e realizar relações comerciais com os clientes mais lucrativas". De acordo com os

autores, a proposição é causal e testável.

Os autores a seguir apontam que a implantação de um novo sistema como o

ABC requer a passagem por três estágios: Educacional, Patrocínio e Alinhamento de

Incentivos. O Estágio Educacional visa familiarizar todos os envolvidos com o novo

sistema. O Estágio do Patrocínio visa identificar nas duas fases: Análise e Ação 0&
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indivíduos que agirão como Advogado, Patrocinador, Agente da Mudança e Alvo do

novo sistema. O Advogado é o individuo que traz para dentro da empresa o

conhecimento do novo sistema. O Patrocinador é quem tem o poder decisório para

aprovar os gastos com o projeto e implantação do sistema. O Agente da Mudança é

quem irá liderar o projeto e implantação do sistema e, finalmente Alvo é o indivíduo

que se objetiva que altere os procedimentos nos processos decisórios. O

Alinhamento de Incentivos por sua vez engloba recompensas financeiras e não-

financeiras.

Os autores referem-se ao Comprometimento (isto é, energia devotada a

determinada tarefa) Externo e Interno. O Comprometimento Externo existe quando

se atribui a atenção e energia das pessoas em causas outras que não as próprias, e o

Comprometimento Interno quando as causas são próprias dos indivíduos. O

Comprometimento Externo tenderá agir de acordo com as regras colocadas por

outros e o Comprometimento Interno como pessoalmente responsável. Ambos os

comprometimentos são importantes para uma bem sucedida implantação do sistema.
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1.6 CONTROVÉRSIAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO

SISTEMA DE CUSTOS ABC

Apesar dos refinamentos que o modelo tem sofrido nestes últimos anos, as

controvérsias continuam. Alguns acadêmicos advogam a não necessidade de

implantar tal sofisticado sistema (JOHNSON, setembro de 1992), enquanto outros

são francamente defensores de sua implantação (KAPLAN, novembro de 1992), e

uma terceira corrente aponta exemplos em que sistemas de custos que fornecem

informações distorcidas, podem trazer beneficios para as empresas (ALLES e

DATAR, novembro de 1993), (MERCHANT e SmELDS, junho de 1993) e

(MISHRA, janeiro de 1996).

JOHNSON (setembro de 1992) afirmou que o Sistema de Custos ABC tinha

ido longe demais na expectativa e na imagem que vinha recebendo das empresas de

consultorias especializadas no assunto e nas empresas interessadas na sua utilização,

como uma panacéia, isto é, um remédio para todos os males. O autor recomenda que

os conceitos do Sistema de Custos ABC devam ser redirecionados ou mesmo

parados por completo de serem utilizados.

De acordo com o autor, o novo ambiente competitivo, ou como é atualmente
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conhecido, economia global, as informações contábeis não são capazes de guiar as

companhias na direção da competitividade e da lucratividade de longo prazo. O

autor exemplifica, mostrando que de acordo com o receituário do Sistema de Custos

ABC a empresa deve restringir a produção de pequenos lotes em favor dos lotes

maiores em função da maior lucratividade, porém se os clientes desejarem lotes

pequenos e freqüentes, o que a empresa precisa se empenhar é em reduzir os custos

de preparação das máquinas ou mesmo eliminá-los a fim de ter custos competitivos

na produção dos lotes pequenos e poder atender aos interesses dos clientes, pois caso

não fizer existirá um concorrente disposto a fazer.

O autor conclui que se o objetivo da empresa é ser operacionalmente

competitiva, então a empresa não deve perder tempo juntando dados e informações a

fim de custear o trabalho que afinal de contas não deveria ter sido feito de qualquer

modo. A empresa deve sim focar sua atenção em reduzir as variações e o tempo

total do processo e deixar as reduções dos custos acontecerão por si só.

KAPLAN (novembro de 1992) defendeu a utilização do Sistema de Custos

ABC respondendo as críticas contra o modelo. A primeira crítica refere-se ao fato

de que o Sistema de Custos ABC fornece informações sobre o passado e a

administração necessita de informações sobre o futuro para tomar decisões. O autor
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respondeu que o passado é importante, pois o padrão se repete e outros sistemas, tais

como o da Administração da Qualidade Total - TQM, utilizam também informações

do passado para influenciar o futuro. Além de que, o Sistema de Custos ABC pode

utilizar informações baseadas nos custos de reposição, custos orçamentários ou

custos meta, dessa forma a empresa tem em mãos uma poderosa ferramenta para

fazer previsões futuras.

Outra crítica é feita também pelos defensores do Sistema TQM que costumam

apregoar que a empresa deve focar sua atenção em reduzir a variação e o tempo de

produção, e que os custos tomarão conta por si próprios. Kaplan respondeu que

esses críticos desenvolveram uma fé mística na habilidade dos procedimentos do seu

sistema em resolver todos os problemas de administração da empresa, porém tem-se

exemplos de várias empresas ganhadoras do prêmio Baldrige Award encontrarem-se

com severas dificuldades financeiras. Dessa forma o Sistema de Custos ABC pode

ajudar as empresas a entenderem melhor a ligação entre os programas de melhoria

operacional e o aumento da lucratividade.

Aos críticos que reclamam que o Sistema de Custos ABC é deficiente para

programas de melhoria de processos porque não realça as dimensões de qualidade e

de tempo de processo, Kaplan respondeu, concordando que realmente o Sistema de
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Custos ABC não fornece medidas diretas de qualidade e tempo de processos mas,

por outro lado, os sistemas que fornecem essas medidas não indicam os custos dos

recursos utilizados nos processos. Dessa forma os diversos sistemas se

complementam, sendo todas essas informações úteis para os administradores.

Finalmente, os críticos reclamam que o Sistema de Custos ABC leva as

empresas a cobrar de seus clientes preços altos para os produtos específicos, a

induzir a mudança de produtos especializados para produtos padronizados, além de

forçar os clientes a comprarem grandes quantidades. Kaplan respondeu a essas

críticas afirmando que a crença inquestionável de atender a todas as necessidades

dos clientes e satisfazer a todos é errado e que o Sistema de Custos ABC pode ajudar

os administradores a decidir quando as necessidades dos clientes devem ser

atendidas.

ALLES e DATAR (novembro de 1993) propõem uma estrutura para examinar

o papel do sistema de custos nas empresas. Essa estrutura, segundo os autores, é

baseada no princípio de que o sistema de custos de uma empresa é somente um meio

de se realizar o objetivo principal da empresa, que é maximizar o lucro. Esta

proposição significa que o sistema de custos é uma escolha que a empresa deve fazer

em função do critério de auxiliar na busca pela maximização do lucro, e não por um
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critério exógeno à decisão da empresa tal como acurácia.

Os autores criticam que muito da literatura da última década tem utilizado

como medida a acurácia para julgar um sistema de custos, e não sua contribuição

para a maximização do lucro, com a implícita hipótese de que a acurácia é condição

necessária e suficiente para a maximização do lucro para todas as empresas e em

todas as circunstâncias. Os autores sugerem uma abordagem contrária a que

normalmente é utilizada, que foca somente a acurácia do sistema, perguntando

inicialmente qual o tipo de sistema de custos que a empresa necessita para dar

suporte a sua estratégia competitiva.

O autores demonstram que as empresas atuando em um mercado

completamente competitivo ou monopolista sempre irá desejar utilizar custos

acurados para formação do preço. Os autores também demonstram que a falta de

acurácia representa um componente estratégico e um meio de aumentar o lucro da

empresa num ambiente oligopolístico.

MERCHANT e SHIELDS (julho de 1993) seguindo a mesma linha de AlIes e

Datar afirmam que algumas empresas deliberadamente e inteligentemente

acrescentam um viés sistemático nos custos dos seus produtos e serviços a fim de

induzir a um resultado desejável, embora nem sempre conheçam a magnitude do viés



Capítulo 1- Questionamento do Sistema Tradicional de Custos e 000 24

introduzido. Exemplo desse comportamento são as empresas que acrescentam um

sobre custo aos produtos ou serviços, a fim de garantirem uma margem mínima de

lucro quando da negociação do pessoal de vendas com os clientes.

Os autores afirmam também que algumas empresas permitem e mesmo

acrescentam erros com desconhecido viés no seu sistema de custos. Exemplo desse

comportamento é encontrado em empresas que preferem sacrificar a acurácia do seu

sistema de custos em favor de uma mais clara sinalização para os funcionários da

empresa, nos fatores críticos onde eles devem concentrar a sua atenção.

MISHRA (janeiro de 1996) apresenta em um modelo o problema da escolha

do sistema de custos pela empresa dentro da Teoria do Principal e do Agente, onde o

Principal é representado pelos principais executivos da empresa que se assume

agirem com o objetivo de maximizarem o lucro da empresa e o Agente é

representado pelos gerentes divisionais, os quais agem com interesse pessoal,

revelando totalmente ou parcialmente as informações conhecidas por eles, somente

se tais revelações forem beneficiá-los.

O autor apresenta duas proposições dentro desta teoria: 1) quando todas as

partes na empresa possuem a mesma informação, isto é, não existe assimetria na

posse da informação, neste caso o Sistema de Custos ABC é superior ao Sistemà
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Tradicional de Custos; 2) quando os agentes, ou seja, os gerentes divisionais

possuem informações privilegiadas que o principal, ou seja, os principais executivos

da empresa não possuem, isto é, existe assimetria na posse das informações, neste

caso o Sistema de Custos ABC pode ter um desempenho inferior ao Sistema

Tradicional de Custos. Isto acontece quando o custo requerido para obtenção das

informações adicionais através Sistema de Custos ABC dos gerentes divisionais for

maior que os potenciais beneficios para a empresa das informações de nível superior

fornecidas.

1.7 TEORIA DAS RESTRIÇÕES E O SISTEMA DE

CUSTosABC

Tem também havido calorosos debates entre os defensores do Sistema de

Custos ABC e da Teoria das Restrições. Esse último modelo foi desenvolvido e

tomado público através do livro A Meta dos autores GOLDRATT e COXo As

principais características desse modelo são: 1)A meta é maximizar o lucro bruto que

é calculado pela diferença entre vendas menos os custos dos materiais. 2) O modelo

assume que o processo de produção tem restrições ou gargalos que limitam a
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maximização da meta da empresa. 3) Sempre que um gargalo é aliviado o sistema

passa para um nível mais alto na obtenção da meta, e um novo gargalo surge. 4) O

modelo considera somente os materiais como custo variável, todos os demais custos

são considerados fixos.

A Teoria das Restrições tem sido criticada por Kaplan que afirma que o

modelo é um caso extremo de Custeio Direto porque o modelo considera somente os

materiais como custos variáveis, todos os demais custos são considerados fixos.

KEE (dezembro de 1995) propôs um modelo que procura incorporar os

conceitos de ambos os modelos, o Sistema de Custos ABC e da Teoria das

Restrições. Esse modelo denominado pelo autor como Sistema de Custos ABC

Expandido utiliza a estrutura de custos hierárquica do Sistema de Custos ABC além

de considerar que todos os recursos da empresa podem ser dispostos a outras

utilizações pela administração da empresa, isto é, a empresa tem poder discricionário

sobre todos os recursos da empresa.

O modelo utiliza o conceito das restrições dos processos de produção da

Teoria das Restrições. Para solucionar o problema de maximização, o autor utilizou

o modelo de Programação Linear Inteira Mista. A solução apresenta os gargalos da

produção, isto é, as atividades que limitam o lucro e as folgas nas atividades, ou seja,



Capítulo 1 - Questionamento do Sistema Tradicional de Custos e 000 27

a capacidade não utilizada de cada atividade. A administração da empresa

conhecendo a priori estes resultados podem tomar as providências necessárias para

administrar os gargalos e realocar os recursos das atividades que apresentam folgas.



CAPÍTULO 2

2. OBJETIVOS DA PESQUISA E

DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES

Apesar do Sistema de Custos ABC ter sofrido constantes refinamentos nestes

últimos anos, as controvérsias sobre sua utilização continuam. Várias pesquisas

foram realizadas e publicadas nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá sobre a sua

utilização pelas empresas, as quais mostraram que as empresas na Inglaterra são as

que mais tem aceito e adotado o Sistema de Custos ABC, seguido dos Estados

Unidos. Porém não se conhece se, e em qual extensão, o Sistema de Custos ABC

tem sido aceito e implantado em empresas operando no Brasil. Também não está

claro se, e em qual extensão, existe consciência do desenvolvimento de modelos

como o Sistema de Custos ABC. Esta pesquisa tem a fmalidade de preencher esse

espaço, fornecendo um panorama geral da utilização do Sistema de Custos ABC no

Brasil.
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Os objetivos desta pesquisa são: 1) descobrir o atual nível de interesse,

conhecimento e o atual estado de desenvolvimento do Sistema de Custos ABC pelas

empresas operando no Brasil, 2) relacionar o interesse ou falta de interesse pelo

Sistema de Custos ABC, de acordo com o ambiente que a empresa opera,

3) comparar os resultados da pesquisa com resultados de pesquisas similares

realizadas nos Estados Unidos (COST MANAGEMENT UPDATE, janeiro de 1991)

e (COST MANAGEMENT UPDATE, fevereiro de 1993), Inglaterra (INNES e

MITCHELL, outubro de 1991) e Canadá (ARMITAGE e NICHOLSON, 1993), e

procurar por padrões de similaridades.

Tem-se várias razões para se acreditar que esta sofisticada ferramenta

gerencial já está sendo utilizada em empresas operando no Brasil em função: 1) da

estabilização da moeda a partir do Plano Real implantado em julho de 1994, 2) do

mercado mais competitivo devido a globalização e afrouxamento das barreiras

alfandegárias, 3) de várias companhias multinacionais operando no país, as quais

adotaram o Sistema de Custos ABC no país de origem. A pesquisa pretende

esclarecer essas crenças e fornecer um fundamento para determinar se são

necessários esforços para promover o Sistema de Custos ABC no país e também

ajudar a compreender melhor o papel que a contabilidade gerencial desempenha no

país. Isto nos leva a formular a primeira hipótese:
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la Hipótese

A existência do Sistema de Custos ABC é do conhecimento da maioria das

500 maiores empresas brasileiras.

o sistema de custos escolhido pela empresa é uma variável que deve estar

subordinada a uma variável precedente que é a estratégia geral da empresa (ALLES

e DATAR, novembro de 1993). Dessa forma o interesse ou desinteresse pela

utilização do Sistema de Custos ABC vai depender da importância estratégica que a

empresa coloca no sistema de custos, do nível de competição que enfrenta, da

diversificação dos seus produtos e serviços ,e da velocidade de mudança na indústria

que a empresa opera. O que nos leva a formular a segunda hipótese:

2a Hipótese

A probabilidade de uma empresa utilizar o Sistema de Custos ABC aumenta

quando: aumenta a importância da informação obtida de um sistema de custos,

aumenta o nível de competição que a empresa enfrenta, aumenta a diversificação

dos seus produtos e serviços, e diminuí a velocidade de mudança na indústria que a

empresa opera.



CAPÍTULO 3

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

3.1 APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA

Descrevemos a seguir a metodologia utilizada para a realização da pesquisa

da utilização do Sistema de Custos ABC no Brasil pelas empresas brasileiras e

multinacionais operando em território brasileiro. Desenvolvemos nos parágrafos

seguintes a metododogia para: 1) a escolha do meio de coleta das informações, 2) a

elaboração do questionário, 3) a escolha da amostra, 4) o teste de representatividade

da amostra, 5) a tabulação dos dados e6) a realização dos testes de hipóteses.
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3.2 ESCOLHA DO MEIO DE COLETA DAS

INFORMAÇÕES

Para a escolha do meio de coleta das informações nos defrontamos com três

possibilidades para a elaboração de um questionário estruturado: 1) Questionário

Escrito, 2) Entrevista Pessoal e 3) Entrevista por Telefone. Cada um dos meios

apresenta vantagens e desvantagens específicas que foram avaliadas à luz do

objetivo da pesquisa, do público entrevistado e custo da realização da pesquisa.

o questionário escrito enviado aos entrevistados através do correio apresenta

as seguintes vantagens: 1) baixo custo de operação, sendo o custo de impressão dos

questionários, o custo dos envelopes e selos do correio, os principais a serem

considerados. 2) risco nulo de potencial viés causado pelo entrevistador através de

influência vocal das perguntas sobre o entrevistado e que normalmente ocorre

quando se realiza uma entrevista pessoal. 3) tempo suficiente para o entrevistado

procurar as informações que por acaso não disponha no momento. No entanto, o

questionário escrito apresenta as seguintes desvantagens: 1) normalmente a taxa de

resposta é baixa, porém tomando-se certas precauções, é possível aumentar esse

percentual com um pequeno aumento dos custos, tais como: fazer um controle dos

não respondentes enviando uma segunda via do questionário, com a promessa de
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enviar o resultado da pesquisa àqueles que participarem da pesquisa. 2) necessidade

de utilizar um questionário curto com o objetivo de não sacrificar a taxa de retomo

das respostas. 3) não permitir que um mal entendido ou mesmo dúvida que o

entrevistado possa ter seja esclarecido de imediato.

A entrevista pessoal apresenta as seguintes vantagens: 1) esclarecimento

imediato de possíveis dúvidas ou mal entendidos. 2) obtenção de respostas mais

completas quando é obtido na primeira formulação da pergunta apenas uma resposta

vaga. 3) aprofundamento da pesquisa nos casos de maior interesse. Porém, a

Entrevista Pessoal tem como principal desvantagem o alto custo de operação.

A entrevista por telefone apresenta vantagens semelhantes a entrevista

pessoal, além de não apresentar um custo tão elevado. Porém, a entrevista por

telefone tem a desvantagem da dificuldade de se contatar a pessoa desejada em

função de serem normalmente executivos com agendas repletas de compromissos e

reuniões.

Tendo sido ponderada as vantagens e desvantagens de cada um dos meios de

pesquisa, foi decidido utilizar o questionário escrito em função do baixo custo de

operação, comparado com os outros meios de pesquisa através do questionário

estruturado, visto ser uma pesquisa de abrangência nacional, e também pela
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possibilidade de uma melhor comparação com pesquisas similares realizadas em

outros países que também utilizaram o questionário escrito.

3.3 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO ESCRITO

A elaboração do questionário seguiu os seguintes procedimentos: Foram

utilizadas a escala ordinal em várias questões fechadas. A escala ordinal caracteriza-

se por apresentar categorias que podem ser agrupadas em uma ordem contínua. Foi

escolhido, em geral, uma escala com cinco posições de acordo com as

recomendações de especialistas, pois apresenta um número não muito elevado de

alternativas, é número ímpar apresentando a posição neutra no meio do intervalo e,

finalmente, procurou-se alternar a utilização da ordem crescente e decrescente com o

objetivo de se evitar o possível viés de tendência de algum entrevistado.

Foram também utilizadas as escalas nominais em várias questões. A escala

nominal caracteriza-se por apresentar conteúdo de informações qualitativas nas

diferentes categorias representadas por nomes ao invés do significado numérico. Foi

utilizada a forma mais simples para algumas dessas questões, a dicotomia, onde !oi

oferecida apenas duas opções, sim ou não.
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Foi procurado utilizar o maior número possível de questões fechadas em

função da maior facilidade de tabulação das respostas obtidas através dessa categoria

além de facilitar o trabalho do entrevistado e com isto ter uma maior probabilidade

de obter a sua colaboração em responder à pesquisa. O questionário constou de 19

questões fechadas e cinco questões abertas totalizando 24 questões.

Foram utilizadas o modelo de várias questões formuladas em pesquisas

anteriores e foram inseridas novas questões relevantes ao estudo. Seguiram-se os

seguintes passos: 1)Foi solicitada o auxílio de professores experientes na

elaboração de questionários que fizeram sugestões e recomendações sobre o

questionário pré-elaborado. 2) Foi revisado o questionário de acordo com as

sugestões e recomendações e foi procedida um pré-teste com colegas da faculdade.

3) Não tendo sido apontadas fortes alterações no pré-teste, demos por concluído a

elaboração do questionário. Uma cópia do questionário foi reproduzida no anexo A.

3.4 ESCOLHA DA AMOSTRA

O questionário, acompanhado de uma carta explicando os objetivos da

pesquisa, foi enviado à cada uma das 500 maiores empresas privadas e não

financeiras, brasileiras ou multinacionais estrangeiras operando em território
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brasileiro. A relação dessas empresas foi obtida através da publicação MELHORES

E MAIORES, editada pela Revista Exame em agosto de 1996. Como nesta relação

não estavam incluídas as empresas estatais e as empresas financeiras, foi decidido

por uma questão de conveniência não incluir estas empresas na pesquisa, conscientes

da possibilidade de algumas delas já estarem utilizando o Sistema de Custos ABC,

ou possivelmente terem planos de utilizarem em um futuro breve. Foi decidido

enviar apenas para as 500 maiores empresas operando no território brasileiro, em

razão do Sistema de Custos ABC ser uma ferramenta gerencial sofisticada, em que a

possibilidade de pequenas empresas estarem utilizando é baixa.

Primeiramente foi enviado à essas empresas o questionário acompanhado de

uma carta datada de 24 de setembro de 1996, apresentando os objetivos da pesquisa

e solicitando a colaboração das empresas em responder ao questionário. Obtivemos

178 respostas a essa primeira solicitação, ou seja 36% do total enviado, um número

bastante representativo para efeito do estudo. Porém, com o objetivo de

aumentarmos ainda mais essa taxa percentual, reiteramos a solicitação de

colaboração das empresas, enviando uma segunda carta datada de 29 de outubro de

1996 às empresas que não tinham respondido ao questionário. Obtivemos mais 105

respostas a essa segunda solicitação obtendo um total de 283 questionários

respondidos, com uma taxa percentual de aproximadamente 57%. Foram realizadas
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consultas telefônicas para algumas empresas que entregaram os questionários

incompletos, com a fmalidade de se obter a grande maioria dos questionários

entregues totalmente preenchidos.

3.5 TESTE DE REPRESENTATIVIDADE DA

AMOSTRA

Com o objetivo de nos certificarmos que os questionários respondidos

representavam as 500 maiores empresas, foi realizado o teste estatístico das

proporções (BUSSAB e MORETTTlN, 1984). Para a realização deste teste

utilizamos o percentual do número de empresas de acordo com o seu tamanho

representado pelo número de funcionários e o setor de sua atuação. O teste

estatístico das proporções foi realizado considerando como hipótese nula que a

proporção de empresas da amostra é igual a das 500 maiores empresas. A hipótese

alternativa significa que a proporção de empresas da amostra é diferente das 500

maiores empresas.
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3.6 TABULAÇÃO DOS DADOS

As respostas recebidas de cada um dos questionário foram inicialmente

tabuladas em uma planilha eletrônica com a finalidade de facilitar o manuseio das

respostas e obter uma totalização para cada uma das perguntas. As respostas das

empresas foram subdivididas de acordo com o setor de atuação, isto é, Indústria,

Comércio e Serviços, e de acordo com a experiência que as empresas tiveram com o

Sistema de Custos ABC.

3.7 REALIZAÇÃO DOS TESTES DE HIPÓTESES

A resposta à 1ª hipótese foi realizada diretamente através da análise simples

das respostas das empresas à pesquisa. Para o teste da 2ª hipótese recorremos a

ferramenta estatística denominada regressão logística múltipla (NETER et al., 1996).

Neste modelo, a variável dependente é uma variável binária assumindo apenas dois

valores: sim ou não, que são expressos pelos valores O ou 1, é posteriormente feita a

substituição do valor da variável dependente pelo valor esperado. As variáveis

independentes assumem valores na escala numérica.



CAPÍTULO 4

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 TABULAÇÃO Dos DADOS

As empresas foram agrupadas pela Revista Exame de acordo com o setor de

atuação. Porém, para fins de nossa análise as mesmas foram reagrupadas por setor

de atividade a saber: Indústria, Comércio e Serviços. Em função do elevado número

de empresas no setor industrial entre as 500 maiores empresas pesquisadas e pelas

peculiaridades que apresentam, decidimos destacar na Indústria os setores de:

Alimentos, Automóveis e Peças, Eletroeletrônica, Química e Petroquímica,

Siderurgia e Metalurgia e fmalmente as empresas que não se enquadraram nestes

subgrupos foram agrupadas como Outras Indústrias.

Agrupamos também as empresas de acordo com o número de funcionários

como uma medida do porte das mesmas. Consideramos seis grupos:
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Porte das empresas de acordo com o número de funcionários

1. Empresas com menos de 500 funcionários;

2. Empresas com mais de 500 funcionários e menos do que 1.000 funcionários;

3. Empresas com mais de 1.000 funcionários e menos do que 2.000 funcionários;

4. Empresas com mais de 2.000 funcionários e menos do que 5.000 funcionários;

5. Empresas com mais de 5.000 funcionários e menos do que 10.000 funcionários;

6. Empresas com mais de 10.000 funcionários.

Os quadros B.l e B.4 no Anexo B nos permite visualizar o número de

empresas que responderam ao questionário e que fizeram parte da pesquisa de

acordo com o número de funcionários e o setor de atuação. São mostrados também

nesses quadros os percentuais dos números de empresas por setor de atuação, de

acordo com o tamanho das empresas e os percentuais dos números de empresas pelo

tamanho de acordo com o setor de atuação das empresas.

4.1.1 Teste de Representatividade da amostra

Apesar do número de empresas que responderam ao questionário ter

apresentado uma taxa alta, aproximadamente 57% do total enviado, e aparentemente

representativa das 500 maiores empresas, realizamos o teste estatístico das
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proporções (BUSSAB e MORETTTIN, 1984) com o objetivo de nos certificarmos

da sua representatividade. Para a realização do teste utilizamos o percentual do

número de empresas de acordo com o seu tamanho representado pelo número de

funcionários e o setor de sua atuação (quadros B.3 e B.6). O teste estatístico das

proporções foi realizado considerando como hipótese nula a proporção de empresas

da amostra em cada uma das célula é igual a das 500 maiores empresas (quadros B.2

e B.5). A hipótese alternativa significando que a proporção de empresas da amostra

é diferente das 500 maiores empresas em pelo menos uma célula. Utilizamos para o

nível de significância estatístico a o percentual de 1%, o que nos leva a tomar o

valor z = 2,575 da distribuição normal.

A leitura da tabela deve ser feita da seguinte forma. Por exemplo, o setor de

alimentos com menos de 500 funcionários apresenta os seguintes valores:

7+283 =2,5% percentual de empresas pesquisadas

9+500 = 1,8% percentual de empresas entre as 500 maiores

-0,2% limite inferior da região crítica

3,8% limite superior da região crítica

Como o percentual das empresas pesquisadas (2,5% no exemplo) está dentro

do limite da região crítica (entre -0,2% e 3,8%), devemos aceitar a hipótese nula para
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essa célula. Verifica-se nos quadros B.3 e B.6 que o percentual das empresas

pesquisadas nos outros setores e nas outras faixas de número de funcionários

também estão dentro da região crítica. Portanto, somos levados a aceitar a hipótese

nula, isto é, as empresas que responderam ao questionário são representativas das

500 maiores empresas, de acordo com seu tamanho e setor de atuação.

4.2 ANÁLISE DOS DADOS

Com a finalidade de análise das respostas das empresas à pesquisa,

agrupamos as empresas de acordo com a experiência que tiveram em relação ao

Sistema de Custos ABC, conforme as respostas fornecidas pelas mesmas. A tabela

abaixo relaciona os grupos e os percentuais de cada um dos grupos.
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1. Empresas que não tinham ouvido falar do Sistema ABC 7%

2. Empresas que tinham ouvido falar do Sistema ABC, mas não se
interessaram em adotá-lo 34%

3. Empresas que estavam avaliando o Sistema ABC 28%

4. Empresas que tinham avaliado o Sistema ABC e decidiram não utilizá-lo 9%

5. Empresas que tinham avaliado o Sistema ABC e decidiram utilizá-lo 4%

6. Empresas que estavam implantando o Sistema ABC 12%

7. Empresas que concluíram a implantação do Sistema ABC e estavam
utilizando-o 6%

8. Empresas que já utilizaram o Sistema ABC e decidiram abandoná-lo. 1%

Descrevemos abaixo a análise do resultado da pesquisa de acordo com a essa

experiência. Os quadro B.7 e B.8 no Anexo B fornecem o número de empresas pelas

experiências que tiveram com o Sistema de Custos ABC. O primeiro percentual

representa a percentagem do número de empresas por setor em cada grupo de

experiência, e o segundo percentual representa a percentagem do número de

empresas por grupo de experiência em cada setor. O quadro B.9 fornece o número

de empresas pelo número de funcionários e pelas experiências com o Sistema de

Custos ABC. Os percentuais mostrados na tabela foram calculados de modo análogo

as tabelas anteriores.
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4.2.1 Empresas que não tinham ouvido falar do Sistema de

Custos ABC

Um percentual baixo de empresas, apenas 7% das empresas pesquisadas,

informaram que não tinham ouvido falar do Sistema de Custos ABC. O setor do

Comércio com 18% (Quadro B.7) foi o setor que apresentou o maior percentual de

empresas que não tinha ouvido falar do Sistema de Custos ABC. Verifica-se

também, que o número de funcionários não influenciou o desconhecimento do

Sistema de Custos ABC pelas empresas, com exceção das empresas com mais de

10.000 funcionários, as quais manifestaram o conhecimento do sistema.

4.2.2 Empresas que tinham ouvido falar do Sistema de

Custos ABC, mas não se interessaram em adotá-lo

34% ou seja, aproximadamente um terço das empresas tinham ouvido falar do

sistema de Custos ABC, mas não se interessaram em adotá-lo. Perguntamos através

do questionário a estas empresas as razões pelas quais não se interessaram em adotar

o Sistema de Custos ABC. O quadro abaixo fornece as razões pelas quais aSr

empresas não se interessaram em utilizar o Sistema de Custos ABC, em ordem

decrescente do número de empresas. Vale a pena notar que 10 empresas
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responderam que consideravam que o Sistema de Custos ABC não era adequado

para o seu negócio. Dessas empresas, oito eram empresas comerciais onde várias

delas expressaram que "O Sistema de Custos ABC era adequado para empresas

industriais ".

RAZÕES PELAS QUAIS AS EMPRESAS NÃO SE INTERESSARAM EM UTILIZAR
O SISTEMA DE CUSTOS ABC

O Sistema utilizado atende as necessidades da empresa 24 25%
Orientação da Direção da Empresa ou da Matriz 18 19%
O Sistema ABC não é adequado para o seu negócio 10 11%
O Sistema ABC não foi avaliado 9 9%
A utilização do Sistema ABC não é prioritário 6 6%
Complexidade da implantação e operação do Sistema ABC 5 5%
Não sentem necessidade da implantação do Sistema ABC 5 5%
A empresa possui um sistema semelhante ao Sistema ABC 4 4%
Possibilidade de vir a ser implantado no futuro 4 4%
Alto custo beneficios duvidosos 3 3%
Falta de profundo conhecimento do Sistema ABC 3 3%
A possível implantação está em fase de estudo 2 2%
Não quiz responder 2 2%
TOTAL 95 100%

4.2.3 Empresas que estavam avaliando o Sistema de Custos

ABC

80 empresas ou seja, 28% das empresas estavam avaliando o Sistema de

Custos ABC. Destas empresas, apenas 7 empresas avaliaram o seu sistema de custos

como razoavelmente inacurado, muito inacurado ou inexistente. Listamos abaixo as
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características do Sistema de Custos ABC apresentadas pelas empresas que

causaram dessas empresas de considerarem a implantação do Sistema de Custos

ABC. Observe que algumas empresas citaram mais de uma causa, de modo que a

totalização é maior que 100%.

1. Discernimento das causas do aumento ou redução dos custos, incluindo a
habilidade de identificar os direcionadores de custos 69%

2. Análise do lucro mais apurada para tomada de decisões sobre que produto
produzir ou sobre que serviços fornecer 48%

3. Apuração dos custos mais acurados para apreçamento do produtos e
serviços 35%

4. Melhoria nos processos e práticas de Produção e Marketing 18%

4.2.4 Empresas que tinham avaliado o Sistema de Custos

ABC e decidiram não utilizá-lo

26 empresas ou seja, 9% das empresas que responderam ao questionário

avaliaram o Sistema de Custos ABC e decidiram não utilizá-lo. O setor que

percentualmente mais rejeitou o Sistema de Custos ABC foi o Setor Química e

Petroquímica (20%). As principais razões apresentadas pelas empresas para não

implantar o Sistema de Custo ABC é apresentado no quadro abaixo que mostra as

razões e o número de empresas em ordem decrescente. Nota-se que é bastante
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variada a justificativa das empresas para não se interessarem em adotar o Sistema de

Custos ABC. Observa-se também que "Complexidade da implantação e operação do

Sistema de Custos ABC" e "Alto custo de implantação e/ou aumento nos gastos

administrativos com beneficios duvidosos" representam 28% das razões.

RAZÕES PELAS QUAIS AS EMPRESAS DECIDIRAM NÃO UTILIZAR O
SISTEMA DE CUSTOS ABC

Complexidade da implantação e operação do Sistema ABC 4 16%
Alto custo beneficios duvidosos 3 12%
A utilização do Sistema ABC não é prioritário 3 12%
Existência de um sistema semelhante ao Sistema ABC 3 12%
Não sentem necessidade da implantação do Sistema ABC 3 12%
Relação custo versus beneficio 2 8%
Orientação da Direção da Empresa ou da Matriz 1 4%
O Sistema ABC não é adequado para o seu negócio 1 4%
Falta de profundo conhecimento do Sistema ABC 1 4%
Possibilidade de vir a ser implantado no futuro 1 4%
A estrutura das informações não está de acordo com o Sistema ABC 1 4%
Necessidade de um sistema paralelo 1 4%
Devido a estutura de custos da empresa 1 4%
TOTAL 25 100%

4.2.5 Empresas que tinham avaliado o Sistema de Custos

ABCe decidiram utilizá-lo

11 empresas ou seja, 4% porcento das empresas que responderam ao

questionário, avaliaram o Sistema de Custos ABC e decidiram utilizá-lo. Nenhuma

dessas empresas era do setor de Serviços, sendo que os demais setores estavam
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representados por pelo menos uma empresa. É interessante notar que foram as

empresas com menos de 500 funcionários (11 %) e com mais de 10.000 funcionários

(17%) que apresentaram maior percentual.

Listamos abaixo as características do Sistema de Custos ABC apresentadas

pelas empresas que causaram dessas empresas de decidirem em utilizá-lo:

1. Análise do lucro mais apurada para tomada de decisões sobre que produto
produzir ou sobre que serviços fornecer 91%

2. Discernimento das causas do aumento ou redução dos custos, incluindo a
habilidade de identificar os direcionadores de custos 82%

3. Custos mais acurados para apreçamento dos produtos ou serviços 73%

4. Melhoria nos processos e práticas de Produção e Marketing 45%

4.2.6 Empresas que estavam implantando ou estavam

utilizando o Sistema de Custos ABC

33 empresas estavam implantando o Sistema de Custos ABC e 17 empresas já

o estavam utilizando, totalizando 50 empresas ou seja, 18% das empresas que

responderam ao questionário.

32% das empresas do subgrupo de Siderurgia e Metalurgia estavam
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implantando o Sistema de Custos ABC. Entre as 50 empresas, 43 eram empresas

industriais, 7 eram empresas comerciais e nenhuma era empresa do Setor de

Serviços. Em termos de número de funcionários, 44% destas tinham entre 2.000 e

5.000 funcionários. O quadro abaixo fornece o total de empresas e o percentual pelo

número de funcionários.

EMPRESAS QUE ESTAVAM IMPLANTANDO OU ESTAVAM UTILIZANDO O SISTEMA DE
CUSTOS ABC PELO NÚMERO DE SEUS FUNCIONÁRIOS

INDUSTRIA COMERCIO TOTAL
nÚID.func. <= 500 7% 0% 6%
500 < núm, func. <= 1000 16% 0% 14%
1000 < nÚID.func. <= 2000 16% 43% 20%
2000 < nÚID.func. <= 5000 44% 43% 44%
5000 < nÚID.func. <= 10000 14% 14% 14%
nÚID.func. > 10000 2% 0% 2%
informo não disponível 0% 0% 0%
NÚIDerototal de empresas 43 7 50

O quadro abaixo fornece as características do Sistema de Custos ABC que

causaram as empresas de o implantarem e o percentual do número de empresas por

setor.



Capítulo 4 - Análise dos Resultados 50

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA CUSTOS ARC QUE CAUSARAM AS EMPRESAS DE O
IMPLANTAREM

INDUSTRIA COMERCIO TOTAL
Custos mais acurados para precificação 30% 29% 30%
Análise de lucro mais acurada para tomada de decisão
sobre que produtos produzir ou serviços fornecer 63% 14% 56%
Discernimento das causas do aumento/redução dos custos 58% 100% 64%
Melhoria nos processos e práticas de produção e 28% 43% 30%
Outros 16% 0% 14%
Número total de empresas 43 7 50
* O total é superior a 100% porque as empresas puderam apontar mais de uma característica do Sistema de Custos ABC.

40% destas empresas iniciaram a operar o Sistema de Custos ABC há menos

de seis meses, indicando o recente interesse das empresas pelo Sistema de Custos

ABC. O quadro abaixo fornece os outros percentuais do número de empresas pelo

período em que o Sistema de Custos ABC está em operação.

PERIODO EM QUE O SISTEMA DE CUSTOS ARC ESTA EM OPERAÇÃO
INDUSTRIA COMERCIO TOTAL

Menos de seis meses 35% 71% 40%
Entre seis meses e um ano 12% 0% 10%
Entre um ano e dois anos 16% 0% 14%
Entre dois anos e três anos 5% 0% 4%
Mais de três anos 19% 0% 16%
Não informado ou não iniciado 14% 29% 16%
Número total de empresas 43 7 50

o Sistema de Custos ABC suplementou as informações do Sistema

Tradicional de Custos em 64% dessas empresas, indicando que as empresas não se

desfizeram das informações do Sistema Tradicional de Custos. O quadro abaixo

fornece outras informações de interesse.
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o SISTEMA DE CUSTOS ABC SUPLEMENTOU OU SUBSTITUIU O SISTEMA DE CUSTOS
TRADICIONAL

INDUSTRIA COMERCIO TOTAL
Suplementou 67% 43% 64%
Substituiu 16% 0% 14%
Suplementou ou subestituiu em algumas partes 14% 57% 20%
Será decidido futuramente 2% 0% 2%
Número total de empresas 43 7 50

Apenas 30% das empresas implantaram um Sistema de Custos ABC

independente. As outras empresas implantaram o Sistema de Custos ABC integrado

com os sistemas contábeis ou outros sistemas da empresa conforme é mostrado no

quadro abaixo.

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS ABC COM OUTROS SISTEMAS
INDUSTRIA COMERCIO TOTAL

Sistema independente 30% 29% 30%
Integrado com sistemas contábeis 40% 29% 38%
Integrado com outros sistemas 47% 57% 48%
Será decidido futuramente 2% 0% 2%
Número total de empresas 43 7 50
* o total é superior a 100% porque as empresas podem ter um sistema integrado aos sistemas contábeis e a outros sistemas.

o quadro abaixo fornece os percentuais das empresas de acordo C0m a

elaboração do programa de computador.
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ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR QUE PROCESSA O SISTEMA DE
CUSTOSABC

INDUSTRIA COMERCIO TOTAL
Por funcionários da empresa 47% 71% 50%
Consultores externos 47% 29% 44%
Pacote comercial 37% 14% 34%
Número total de empresas 43 7 50
* O total é superior a 100% porque as empresas podem ter utilizado mais de uma opção.

Como era de se esperar, a quase totalidade das empresas (96%) envolveram

os funcionários da Controladoria no desenvolvimento do Sistema de Custos ABC. O

quadro abaixo fornece os percentuais das empresas que envolveram os outros

departamentos.

POSIÇÃO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE
CUSTOSABC

INDUSTRIA COMERCIO TOTAL
Alta administração 26% 14% 24%
Controladoria 95% 100% 96%
Produção 42% 29% 40%
Sistemas 30% 29% 30%
Consultoria externa 7% 14% 8%
Outros 42% 43% 42%
Número total de empresas 43 7 50
* O total é superior a 100% porque as empresas podem ter utilizado mais de uma opção.

98% dessas empresas consideram que o seu sistema de custos é

razoavelmente acurado ou muito acurado.
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AVALIACÃO PELA EMPRESA DA ACURACIA DO SEU SISTEMA DE CUSTOS
INDUSTRIA COMERCIO TOTAL

Muito inacurado I 2% 0% 2%
Razoavelmente inacurado 0% 0% 0%
Razoavelmente acurado 49% 86% 54%
Muito acurado 49% 14% 44%
Número total de empresas 43 7 50

42% dessas empresas implantaram o Sistema de Custos ABC independente de

outros sistemas da empresa. Quando ligado a outros sistemas, o Sistema de

Reengenharia (32%) e o Sistema "Just-in-Time" (24%) foram os mais utilizados.

SISTEMAS LIGADOS AO SISTEMA DE CUSTOS ABC
INDUSTRIA COMERCIO TOTAL

Just -in-Time" 2% 0% 2%
Administração da Qualidade Total (TQM) 26% 14% 24%
Teoria da Restrição 2% 0% 2%
Reengenharia 33% 29% 32%
Outros Sistemas 14% 14% 14%
Não é ligado a nenhum sistema 42% 43% 42%
Número total de empresas 43 7 50
* o total é superior a 100% porque as empresas podem ter utilizado mais de uma opção.

4.2.7 Empresas que já utilizaram o Sistema de Custos ABC e

decidiram abandoná-lo

Duas entre as 283 empresas que responderam ao questionário já utilizaram o

Sistema de Custos ABC e decidiram abandoná-lo. Uma das empresas era do setor de

Alimentos e a outra do setor de Automóveis e Peças. As razões apontadas pel

empresas foram: dificuldade na identificação dos direcionadores de custos,
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manutenção trabalhosa do sistema; e mudança na diretoria financeira da empresa,

onde a nova diretoria decidiu abandonar a implantação do Sistema de Custos ABC.

4.2.8 Análise Estatística dos Resultados

o quadro no anexo C.l apresenta o número de respostas obtidos em valores

absolutos para as perguntas formuladas nos questionários enviados às empresas,

assim como o percentual sobre o total de respostas. As colunas verticais representam

as perguntas formuladas no questionário da pesquisa e as linhas as opções de

respostas a determinada pergunta. Por exemplo a segunda questão formulada na

pesquisa "Como o(a) senhor(a) avalia a importância do ..." 213 empresas escolheram

a primeira opção de resposta "muito importante, alta prioridade", que representa

75,3% das respostas à essa pergunta. Abaixo do quadro C.l fornecemos o número

de empresas e o percentual por setor de atuação.

Os quadros C.2 à C.9 apresentam os resultados dos testes estatísticos das

proporções de acordo com a experiência da empresa em relação ao Sistema de

Custos ABC. Como no quadro anterior, as colunas representam as perguntas

formuladas nos questionários e as linhas as opções de respostas formando

grupamentos de células.
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Cada uma das células apresentam os seguintes dados: 1) número de respostas

em valor absoluto desse grupo de empresas, 2) percentual de respostas desse grupo

de empresas, 3) percentual de respostas de todas empresas entrevistadas, 4) limite

inferior do percentual de respostas de acordo com o teste das proporções a 5% de

nível de significância estatístico, 5) limite superior do percentual de respostas de

acordo com o teste das proporções a 5% de nível de significância estatístico.

As células que apresentaram valores percentuais dentro da região crítica

foram sombreadas com o objetivo de destacá-las. Por exemplo, a célula

correspondente a coluna da 3ª pergunta pela linha representando a 1ª opção da

resposta apresentou os seguintes resultados para as empresas que não tinham ouvido

falar do Sistema de Custos ABC (Quadro C.2): 7 empresas responderam que a

velocidade de mudança na indústria que a empresa opera é muito rápida o que

representa 36,8% (7+19), comparado com a média de 18,4% (52+283) de todas as

empresas que responderam ao questionário. Foi calculado o limite inferior da região

crítica como 1,0% (l8,4%-1,96x(l8,4%x81,6%+19)o,5) e o limite superior da região

crítica 35,8%. Como o percentual de 36,8% é maior que o limite supenor, o

percentual desse grupo de empresas se encontra dentro da região crítica.

As linhas inferiores apresentam o resultado do teste de aderência (teste do X2
)

para cada uma das perguntas para esse grupo de empresas comparado com todas as
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empresas que responderam ao questionário. Os quadros abaixo apresentam o

número de empresas por setor de atuação além do teste estatístico das proporções.

Por exemplo, das empresas que não tinham ouvido falar do Sistema de Custos ABC,

oito eram do Setor do Comércio, que representaram 42,1 % (8+ 19) dessas empresas,

percentual bem superior ao esperado (15,6%) e se encontra dentro da região crítica.

Em contrapartida, o percentual das empresas do Setor Industrial é inferior (47,4%)

ao esperado (78%) e também está dentro da região crítica. A análise dos quadros do

anexo C nos leva a tirar as seguintes conclusões:

A parte inferior do quadro C.2 nos mostra que um percentual maior do que o

esperado de empresas do Setor do Comércio não tinham ouvido falar do Sistema de

Custos ABC, em contrapartida um percentual menor de empresas do Setor da

Indústria o tinham.

O quadro C.4 confirma o menor interesse das empresas comerciais com

relação ao Sistema de Custos ABC. O quadro mostra que apenas 7,5% das empresas

comerciais estavam avaliando o Sistema de Custos ABC, bem inferior aos 15,6% do

esperado. As empresas que estão avaliando o Sistema de Custos ABC afirmam que o

seu sistema de custos é menos acurado do que a avaliação que todas as empresas

pesquisadas fazem dos seus próprios sistemas de custos.
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o quadro C.6 nos mostra que 36,4% das empresas que tinham avaliado o

Sistema de Custos ABC e decidiram utilizá-lo consideram o seu sistema de custos

como razoavelmente inacurado, bem superior a média de 6,4% quando considerado

todas as empresas entrevistadas. 36,4% dessas empresas também consideram que

possuem muito alta diversificação de produtos.

o quadro C.8 mostra que 70,6% das empresas que concluíram a implantação

do Sistema de Custos ABC consideram o seu sistema de custos muito acurado, muito

superior aos 37,2% esperado e dentro da região crítica, quando considerado a

totalidade das empresas entrevistadas. Verifica-se também que 52,9% dessas

empresas consideram enfrentar muito alta competição comparado com os 28,3% do

total das empresas entrevistadas e 23,5% consideram que possuem muito alta

diversificação de produtos comparado com os 9,2% de todas empresas entrevistadas.

4.2.9 Comparação dos resultados obtidos na pesquisa com

pesquisas semelhantes em outros países

A seguir são comparados os resultados dessa pesquisa com as realizadas no

Canadá (ARMITAGE e NICHOLSON, 1993), Inglaterra (INNES e MITCHELL,

outubro de 1991) e duas pesquisas realizadas nos Estados Unidos (COST

MANAGEMENT UPDATE, janeiro de 1991 e COST MANAGEMENT UPDATE,
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fevereiro de 1993). Outras pesquisas foram realizadas, porém tiveram objetivos

diversos dos propostos pela nossa pesquisa.

O número de empresas pesquisadas no Brasil (500), foi o menor entre as

outras quatro pesquisas comparadas, conforme é mostrado no quadro abaixo.

Felizmente, no entanto, a taxa de resposta foi a maior entre elas (57%). Devemos

também estar atentos ao fato da pesquisa no Brasil ter uma defasagem de três a cinco

anos em relação às outras pesquisas.

COMPARAÇÃO COM PESQUISAS SIMILARES REALIZADAS EM OUTROS PAÍSES

País em que foi realizada a pesquisa Brasil Canadá Inglaterra Estados Unidos

Ano da pesquisa 1.996 1.992 1.991 1.991 1.993

Número de empresas pesquisadas 500 702 720 2.500 1.500

Números de empresas que responderam à pesquisa 283 352 187 566 400

Taxa de resposta 57% 50010 26% 23% 27%

Empresas que não tinham considerado ABC 400/0 67% 52% 70010 50010

Empresas que estavam avaliando ABC 28% 15% 33% 19% 14%

Empresas que tinham decidido utilizar ABC 4% --- --- --- ---
Empresas que tinham avaliado e rejeitaram ABC 9% 4% 8% --- ---
Empresas que tinham implantado ou estavam implantando ABC 18% 14% 6% 11% 36%

Empresas que abandonaram ABC 1% --- 1% -_.- ---,
Total 100% 100% 100% 100% 100%

4.2.9.1 Comparação com a pesquisa realizada nos Estados

Unidos (1993)

44% das empresas que estavam implantando ou estavam utilizando o Sistema

de Custos ABC, pesquisadas no Brasil usaram consultores externos, enquanto nos
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Estados Unidos as empresas usaram mais esse serviço (56%). As empresas

pesquisadas nos Estados Unidos também apresentaram um percentual maior de

envolvimento de pessoal não pertencente a Controladoria, conforme quadro abaixo.

Pesquisa no Brasil Pesquisa nos Estados Unidos (1993)

Controladoria 96% 93%

Produção 40% 81%

Sistemas 30% 65%

4.2.9.2 Comparação com a pesquisa realizada na Inglaterra

(1991)

o percentual de empresas que rejeitaram e percentual de empresas que

abandonaram o Sistema de Custos ABC de acordo com a pesquisa na Inglaterra foi

muito próximo do percentual encontrado na pesquisa do Brasil, conforme mostra o

quadro abaixo:

Pesquisa no Brasil Pesquisa na Inglaterra

Rejeitaram o Sistema de Custos ABC 9% 8%

Abandonaram o Sistema ABC 1% 1%
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As razões apresentadas pelas empresas na pesquisa realizada na Inglaterra

para não se interessarem pelo Sistema de Custos ABC, vide abaixo, foram

semelhantes às apresentadas pelas empresas brasileiras, mostrado anteriormente.

Razões pelas quais empresas na Inglaterra decidiram não utilizar o Sistema
ABC

1. O Sistema de Custos ABC não ser apropriado para o seu negócio

2. Não melhorar os procedimentos já existentes

3. Parcela pequena dos custos ser susceptível ao Sistema de Custos ABC

4.2.9.3 Comparação com a pesquisa realizada no Canadá (1992)

Observa-se na comparação do período em que o Sistema de Custos ABC está

em operação, entre as empresas pesquisadas no Brasil e no Canadá que, além da

pesquisa no Brasil ter uma defasagem de quatro anos em relação ao Canadá, a

utilização do Sistema de Custos ABC no Brasil é mais recente.
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Pesquisa no Brasil Pesquisa no Canadá

Menos de seis meses 40% 31%

Entre seis meses e um ano 10% 21%

Entre um ano e dois anos 14% 6%

Entre dois anos e três anos 4% 6%

Mais de três anos 16% 36%

Não informado ou não iniciado 16%

Verifica-se que nas duas pesquisas um pequeno percentual de empresas

decidiu pela substituição do Sistema Tradicional de Custos, utilizando portanto o

Sistema de Custos ABC para suplementar as informações.

Pesquisa Brasil Pesquisa Canadá

Suplementou 64% 76%

Substituiu 14% 24%

Suplementou ou substituiu em algumas partes 20%

Será decidido futuramente 2%

Verifica-se que nas duas pesquisas um percentual semelhante de empresas

tanto no Brasil (38%) quanto no Canadá (37%) decidiram pelo sistema de custos

integrado ao sistema contábil.
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Pesquisa no Brasil Pesquisa no Canadá

Sistema independente 30% 61%

Integrado com sistemas contábeis 38% 37%

Integrado com outros sistemas 48%

Sem resposta 2% 2%

Verifica-se através dos percentuais abaixo as diferentes preferências entre as

empresas dos dois países com relação a elaboração do programa de computador do

Sistema de Custos ABC.

Pesquisa no Brasil Pesquisa no Canadá

Funcionários da empresa 50% 71%

Consultores externos 44% 12%

Pacote comercial 34% 20%

Observa-se que as empresas no Canadá envolveram muito mais a Alta

Administração que as empresas no Brasil, por outro lado os funcionários da

Controladoria nas empresas do Brasil estiveram envolvidos em quase todos os

projetos de desenvolvimento do Sistema de Custos ABC, o que não ocorreu com as

empresas no Canadá.
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Pesquisa no Brasil Pesquisa no Canadá

Alta Administração 24% 63%

Controladoria 96% 78%

Produção 40% 43%

Sistemas 30% 29%

Consultoria externa 8% 20%

Outros 42% 12%

.Verifica-se dos dados abaixo que as empresas no Brasil avaliam mais

favoravelmente a acurácia do seu sistema de custos do que as empresas no Canadá.

Pesquisa no Brasil Pesquisa no Canadá

Muito inacurado 2% 2%

Razoavelmente inacurado 0% 17%

Razoavelmente acurado 54% 55%

Muito acurado 44% 17%

Informações de Custos não Disponíveis 9%

4.3 CONCLUSÕES DA PESQUISA

A pesquisa teve como objetivo traçar um panorama da utilização do Sistema

de Custos ABC pelas empresas que operam no Brasil. Verificou-se que: 1) apenas
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7% das empresas não tinham ouvido falar do Sistema de Custos ABC, o que mostra

que o sistema teve uma boa difusão entre as empresas do Brasil. 2) 34% das

empresas tinham ouvido falar mas não se interessaram, entre elas várias Empresas de

Setor do Comércio expressaram a opinião de que o "O Sistema de Custos ABC era

adequado para empresas industriais". Esse resultado por outro lado, provavelmente

indica que as empresas do Setor do Comércio desconheçam as reais possibilidades

de utilização do Sistema de Custos ABC na suas empresas. 3) 28% das empresas

estavam avaliando o Sistema de Custos ABC, estas empresas representam futuros

potenciais usuários do sistema. 4) Um percentual significativo de empresas (9%)

rejeitaram o Sistema de Custos ABC, as principais causas de rejeição foram:

complexidade e alto custo de implantação e operação do sistema. O que mostra que

o sistema não deve ser visto como uma panacéia, isto é, a sua utilização não deve ser

advogada como uma solução indiscriminada para todas as empresas e sim

subordinada à estratégia individual de cada empresa, como já foi discutido no

capítulo 1. 5) 18% das empresas estavam implantando ou estavam utilizando o

Sistema de Custos ABC. É interessante notar que nenhuma dessas empresa era do

setor de Serviços. 6) Duas empresas entre todas que responderam ao questionário

decidiram abandonar o Sistema de Custos ABC. Apesar de ser um número pequeno,

somos novamente alertados de que o Sistema de Custos ABC não deve ser visto
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como uma solução indiscriminada para todas as empresas.

Foi realizada várias comparações entre a nossa pesquisa realizada no Brasil e

pesquisas semelhantes realizadas nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, entre elas

a utilização do Sistema de Custos ABC no Brasil é muito recente com um percentual

significativo das empresas operando o Sistema de Custos ABC a menos de seis

meses.



CAPÍTULO 5

5. RESULTADOS DOS TESTES DE

HIPÓTESE

5.1 ANÁLISE DA 1~HIPÓTESE

A resposta à 1ª hipótese é direto. Como já VImos apenas um número

relativamente pequeno das 500 maiores empresas brasileiras não tinham ouvido falar

do Sistema de Custos ABC, especificamente, 19 entre as 283 ou seja,

aproximadamente 7% das empresas que responderam ao questionário.

Porém, o desconhecimento pelo sistema não é uniforme entre os setores de

atuação. O Setor da Indústria, como era de se esperar, é o que apresentou menor

taxa de desconhecimento, apenas 9 das 221 empresas do setor ou seja 4%. Em

seguida aparece o Setor de Serviços em que duas das 18 empresas do setor ou seja

11% das empresas responderam não ter ouvido falar do Sistema de Custos ABC. Já
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o Setor do Comércio, com oito das 44 empresas do setor ou seja 18%, apresentou um

percentual significativo de empresas que não tinham ouvido falar do Sistema de

Custos ABC.

Esses resultados ilustram que apesar da pesquisa ter mostrado que em geral

um percentual baixo de empresas desconheciam o sistema, o mesmo não ocorreu

com as empresas do Setor do Comércio, alertando numa possível necessidade de

maior divulgação de sua viável implantação e utilização pelas empresas deste setor.

5.2 ANÁLISE DA 2ª HIPÓTESE

Para testar a 2ª hipótese recorremos a ferramenta estatística denominada

regressão logística múltipla. Neste modelo, a variável dependente é uma variável

binária assumindo apenas dois valores: sim ou não, que são expressos pelos valores O

ou 1, é posteriormente feita a substituição do valor da variável dependente pelo valor

esperado. As variáveis independentes assumem valores na escala numérica. A

função utilizada para representar a regressão logística múltipla é expressa por:

EfY1 = exp mo + 61X1 + 62X2 + 63X3 + (04)

1+ exp (~o + ~lXl + ~2X2 + ~3X3 + ~4X4)
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onde, E{Y} = 7t representa a probabilidade que a variável dependente assuma os

valores O ou 1.

A função apresenta a interessante propriedade de poder ser linearizada pela

seguinte transformação:

7t' = lo~{. 7[ )\1 -7t

obtendo-se,

Utilizamos o programa de computador denominado TSP para análise de dados

estatísticos para rodar os dados da pesquisa levando em conta as seguintes

considerações:

1) Para representar a variável dependente binária utilizamos as questões 6 e 8

do questionário da pesquisa. Foi atribuído o valor zero às empresas que não se

interessaram em utilizar o Sistema de Custos ABC, isto é, ou responderam não à

questão 6 (isto é, a empresa nunca considerou implantar o Sistema de Custos ABC)

ou tendo respondido sim a esta questão, escolheram para a questão 8 a alternativa 2

(a empresa avaliou o Sistema de Custos ABC e decidiu não utilizar) ou a alternativa

6 (a empresa já utilizou o Sistema de Custos ABC e decidiu abandoná-lo). Foi
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atribuído o valor um às empresas que se interessaram em utilizar o Sistema de Custos

ABC, isto é, ou responderam sim à questão 6 (isto é, a empresa considerou implantar

o Sistema de Custos ABC) e escolheram para a questão 8 a alternativa 3 (a empresa

decidiu utilizar o Sistema de Custos ABC) ou a alternativa 4 (a empresa já está

implantando o Sistema de Custos ABC) ou a alternativa 5 (a empresa já concluiu a

implantação do Sistema de Custos ABC). A variável está representada por CO.

2) Para representar a variável independente que mede a importância do

sistema de custos para a empresa utilizamos a questão 2. Transformamos a escala

ordinal em uma escala numérica para podermos fazer uso da regressão logística

múltipla, atribuindo o valor 4 à opção muito importante, alta prioridade; o valor 3 à

opção muito importante, mas não alta prioridade; o valor 2 à opção sem importância,

raramente usado; ; o valor 1 à opção sem importância, nunca usado e o valor O à

opção não disponível. A variável está representada por C2.

3) Para representar a variável independente que mede a velocidade de

mudança na indústria, utilizamos a questão 3. Realizamos uma transformação

semelhante atribuindo o valor 1 à opção muito rápida; 2 à opção rápida; 3 à-opção

moderada; 4 à opção lenta e 5 à opção muito lenta. A variável está representada por

C3.



Capítulo 5 - Resultados dos Testes de Hipótese 70

4) Para representar a variável independente que mede o nível de competição

que a empresa enfrenta, utilizamos a questão 22. Seguimos o mesmo procedimento

atribuindo o valor 1 à opção muito baixa competição; o valor 2 à opção baixa

competição; o valor 3 à opção moderada competição; o valor 4 à opção alta

competição e o valor 5 à opção muito alta competição. A variável está representada

por C22.

5) Por último, para representar a variável independente que mede

diversificação dos produtos da empresa, utilizamos a questão 23. Atribuímos o valor

1 para a opção muito pouca diversificação; 2 para a opção pouco diversificação; 3

para a opção moderada diversificação; 4 para a opção alta diversificação e 5 para a

opção muito alta diversificação. A variável está representada por C23.

6) A amostra totalizou 184 empresas, um número menor que o total de

empresas que responderam ao questionário, pois tiveram que ser descartadas as

empresas que não tinham ouvido falar do Sistema de Custos ABC, além das

empresas que o estavam avaliando. 30 empresas eram do Setor do Comércio, 146 da

Indústria e 8 de Serviços.

Primeiramente calculamos os coeficientes, os respectivos erros padrões e as

estatísticas t de Student da regressão logística múltipla considerando a amostra com
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as 184 empresas. Utilizamos para a hipótese nula, os coeficientes da regressão são

iguais a zero e para a hipótese alternativa, os coeficientes são maior que zero, pois

esperamos que a variável dependente varie no mesmo sentido que a variável

independente. Por exemplo, esperamos que quanto menor a velocidade de mudança

na indústria, maior a probabilidade da empresa se interessar em utilizar o Sistema de

Custos ABC. Após rodarmos a programa de computador verificamos que o

coeficiente dessa variável apresentou valor negativo e das outras variáveis positivos,

portanto aceitamos a hipótese nula para essa variável. Apresentamos abaixo os

valores encontrados para os coeficientes da regressão logística múltipla, a estatística

t de Student e probabilidade do coeficiente ser igual a zero.

variável coeficiente estatística t probabilidade

constante -4,5356 -2,4479 0,8%

C2 0,5163 1,3662 8,7%

C3 -0,0785 -0,4283 33,4%

C22 0,3667 1,2896 9,9%

C23 0,1557 1,0656 14,4%

Rodamos novamente a regressão agora apenas com as variáveis C2, C22 e

C23. Porém a estatística t de Student para os coeficientes dessas variáveis continuou
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a apresentar valores com pouca significância. Com o objetivo de verificar se o setor

que a empresa atua tem influência na determinação dos coeficientes da regressão

logística múltipla, decidimos rodar o programa considerando a amostra com

empresas de um setor específico. Rodamos o programa com empresas do Setor do

Comércio e da Indústria, não rodamos com empresas do Setor de Serviços porque o

tamanho da amostra era pequeno, apenas nove empresas. Utilizando o mesmo

procedimento para cada um dos setores, verificamos que os coeficientes da regressão

logística múltipla para o setor da indústria que apresentaram valores mais

significativos foram os coeficientes das variáveis C22, que mede o nível da

competição e C23, que mede a diversificação dos produtos da empresa.

Reproduzimos abaixo os valores encontrados.

variável coeficiente estatística t probabilidade

constante -4.08l5 -2.9963 .0,2%

C22 0,6523 2,1340 1,7%

C23 0,2162 1,3477 9,0%

Verificamos também que os coeficientes da regressão logística múltipla para o

setor do comércio que apresentaram valores mais significativos foram os coeficientes

das variáveis C2, que mede a importância do sistema de custos para a empresa e C3,
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que mede a velocidade de mudança na indústria. Reproduzimos abaixo os valores

encontrados.

variável coeficiente estatística t probabilidade

constante -10,4869 -2,2393 1,7%

C2 2,0087 1,9825 2,9%

C3 1,1030 1,6287 5,8%

Além de verificarmos a significância estatística dos coeficientes da regressão

logística múltipla devemos examinar se os dados se ajustam a esse modelo de

regressão, isto é, se os dados apresentam a forma monotônica (crescente ou

decrescente em toda extensão da função) e sigmoidal (forma de um S inclinado).

Diagnosticar se o modelo ajustado da regressão logística múltipla é apropriado

através da identificação de pontos que não pertençam ao padrão é muito mais

complexo neste caso em que a variável independente é uma variável binária do que

no caso em que a variável é contínua, porque o erro residual e pode apresentar

apenas um dos dois valores.

Inicialmente podemos fazer uma verificação visual do gráfico dos dados, esta

verificação consiste em agrupar uma série de dados que pertençam a uma mesma
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classe com aproximadamente o mesmo número de dados em cada classe. Mostramos

abaixo os dados obtidos para o setor da indústria.

Intervalo de n' Média de n' n· Pj:l

-1,908 à -1,256 -1,475 22 0,227

-1,040 à -0,824 -0,904 35 0,229

-0,608 à -0,608 -0,608 35 0,400

-0,604 à -0,171 -0,331 30 0,433

0,045 à 0,261 0,144 24 0,500

o gráfico da média de n' e da probabilidade Pj é mostrado a seguir. Verifica-

se visualmente que a curva é monotônica e sigmoidal.
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Gráfico Estimativo da Curva Logit (Indústria)

-1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2

Valor Ajustado da Logit

0,0 0,2

Porém, além da verificação visual podemos também realizar o teste de

aderência dos pontos plotados no gráfico. Na tabela abaixo, mostramos os valores

observados e esperados que foram utilizados para o teste estatístico do Qui-

quadrado.
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Interessadas pelo ABC Não interessadas pelo ABC

Intervalo de 7t' n· Observado Esperado Observado EsperadoJ

-1,908 à -1,256 22 5 4,141 17 17,859

-1,040 à -0,824 35 8 10,104 27 24,896

-0,608 à -0,608 35 14 12,341 21 22,659

-0,604 à -0,171 30 13 12,554 17 17,446

0,045 à 0,261 24 12 12,859 12 11,141

O teste foi calculado da seguinte forma:

(5 - 4,141i + (17 -17,859i +
4,141 17,859

+ (12 - 12,859i + (12 ~11,141i
12,859 11,141

Utilizando o nível de significância a = 5%, e para um grau de liberdade c -

2 = 3, obtemos de uma tabela de estatística l crítico = 81. Desde que l = 1,33.06 é

menor que X2
critico, podemos concluir que função logística múltipla é apropriada para

descrever a função para o setor da indústria.

Utilizando o mesmo procedimento para os dados do setor do comércio, iremos

inicialmente fazer uma verificação visual do gráfico dos dados. Mostramos abaixo
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os dados obtidos para o setor do comércio.

Intervalo de n' Média de n' nj pj

-7,178 à -2,255 -2,958 7 0,570

-2,058 à -1,349 -1,450 7 1,349

-1,152 à -1,152 -1,152 5 1,201

-0,246 à -0,246 -0,246 7 3,071

0,857 à 0,857 0,857 4 2,808

o gráfico da média de n' e da probabilidade Pj é mostrado a seguir. Verifica-

se, que nos dados do setor do comércio, a curva já não apresenta a característica

monotônica como a apresentada pelo setor da indústria.
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Gráfico Estimativo da Curva Logit (Comércio)

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5

Valor Ajustado da Logit

0,0 0,5 1,0

Apesar da verificação visual não ter apresentado um resultado satisfatório,

também realizamos o teste de aderência dos pontos plotados no gráfico. Na tabela

abaixo, mostramos os valores observados e esperados que foram utilizados para o

teste estatístico do Qui-quadrado.
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Interessadas pelo ABC Não interessadas pelo ABC

Intervalo de 7t' n· Observado Esperado Observado EsperadoJ

-7,178 à -2,255 7 1 0,570 6 6,430

-2,058 à-I ,349 7 ° 1,349 7 5,651

-1,152 à -1,152 5 1 1,201 4 3,799

-0,246 à -0,246 7 5 3,071 2 3,929

0,857 à 0,857 4 2 2,808 2 1,192

O teste foi calculado da seguinte forma:

x2 = (1 - 0,570i + (6 - 6A30i + + (2 - 2,808i + (2 - 1,192i
0,570 6,430 2,808 1J92

x2 = 5,0060

Utilizando novamente o nível de significância a = 5%, e para um grau de

liberdade c - 2 = 3, obtemos novamente l crítico = 7,81. Desde que X2 = 5,0060 é

menor que X2crítico, devemos concluir que, de acordo com o teste de aderência, a

função logística múltipla é apropriada para descrever a função para o setor do
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comércio. No entanto, esse resultado deve ser aceito com reservas já que no teste

visual os dados não apresentaram a característica de uma curva monotônica.

5.3 CONCLUSÃO

De acordo com o teste de hipótese que realizamos com as respostas das

empresas à pesquisa, chegamos a conclusão de que os fatores que causam o aumento

da probabilidade de uma empresa se interessar pelo Sistema de Custos ABC diferem

de acordo com o setor que a empresa atua.

Para as empresas do Setor da Indústria esses fatores são o aumento do nível

de competição que a empresa enfrenta e o aumento da diversificação dos produtos da

empresa. Para as empresas do Setor do Comércio devemos considerar com reservas

a conclusão em função dos resultados estatísticos encontrados não serem tão

robustos quanto os encontrados para o Setor da Indústria. Os fatores são o aumento

da importância dada ao sistema de custos pela empresa e o aumento da velocidade de

mudança no setor de atuação da empresa.

Os quadros no anexo D indicam a probabilidade esperada de uma empresa do

Setor da Indústria ou do Comércio ter interesse no Sistema de Custos ABC de
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acordo com as variáveis que a influenciam. Por exemplo, uma empresa do Setor da

Indústria que considera enfrentar muito alta competição (5) e possui uma alta

diversificação de produtos (4) tem a probabilidade de 51,1% de ser uma empresa

interessada no Sistema de Custos ABC. Uma empresa do Setor do Comércio que

considera o sistema de custos para tomada de decisão importante, mas não alta

prioridade (3) e em que a velocidade de mudanças no setor que a empresa opera é

considerada lenta (4), tem a probabilidade de 48,8% da empresa ter interesse no

Sistema de Custos ABC.



CAPÍTULO 6

6.CONCLUSÕES

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

o Sistema Tradicional de Custos tem sido alvo de constantes críticas por

parte dos administradores de empresas da áreas de produção, marketing, por

acadêmicos e pelos próprios administradores contábeis e financeiros. As críticas

fundamentam-se na alegação de que o Sistema Tradicional de Custos fornece

informações distorcidas no auxílio ao processo decisório, isto é, a administração da

empresa é levada a tomar decisões estratégicas equivocadas de apreçamento de

produtos e serviços, lançamento de novos produtos e serviços e abandono de

produtos e serviços existentes, que não levam a maximização da riqueza da empresa.

Em resposta a essas críticas foi idealizado o Sistema de Custos ABC em meados da

década passada.

No entanto existem controvérsias entre os estudiosos do assunto sobre a
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necessidade de utilização de um sofisticado sistema de custeio por parte das

empresas. Uma corrente é francamente favorável a sua adoção, outros advogam a

não necessidade de implantação de tal sofisticado sistema e uma terceira corrente

aponta exemplos onde um sistema que fornece informações distorcidas pode trazer

beneficios para a empresa.

6.2 ASPECTOS MAIS RELEVANTES LEVANTADOS

Com a finalidade de sintetizar os aspectos mais relevantes levantados na

pesquisa observamos que existe um predomínio claro e previsível das empresas do

Setor da Indústria entre as empresas que estão utilizando ou estão implantando o

Sistema de Custos ABC e estas empresas possuem entre 2.000 e 5.000 funcionários.

A maior competição que enfrentam e a maior diversificação dos produtos que

oferecem são os principais fatores que puderam ser detectados para o aumento da

motivação dessas empresas do Setor da Indústria a terem interesse na utilização do

sistema.
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o discernimento das causas do aumento ou redução dos custos e a análise de

lucro mais apurada para tomada de decisões sobre que produto produzir ou serviços

fornecer foram as principais vantagens apontadas pelas empresas para a utilização do

Sistema de Custos ABC e, as principais desvantagens apontadas foram a

complexidade de implantação e operação do sistema e seu alto custo.

6.3 CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA

Várias pesquisas sobre a utilização do Sistema de Custos ABC foram

realizadas nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, porém não se conhecia se, e em

que extensão o sistema era utilizado no Brasil. Esta pesquisa visou preencher essa

lacuna. Foi apresentado o resultado da pesquisa e as principais conclusões derivadas

desse resultado. Foi realizado também a comparação dessa pesquisa com pesquisas

similares dos outros países.

Com as respostas das empresas à pesquisa, realizamos o teste de hipótese à

duas questões. A primeira tratou da utilização do Sistema de Custos ABC no Brasil.

A resposta foi encontrada diretamente dos resultados da pesquisa que mostrou que

93% das empresas pesquisadas tinham ouvido falar do sistema.
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A segunda procurou descobrir a relação que existe entre o interesse de uma

empresa em utilizar o Sistema de Custos ABC e as variáveis do ambiente em que a

empresa opera. Essa questão exigiu um tratamento estatístico sofisticado, tendo sido

utilzado a técnica da Regressão Logística Múltipla. Chegamos a conclusão que essas

variáveis diferem de acordo com o setor de atuação da empresa. Para as empresas

do Setor da Indústria, as variáveis que melhor explicam e possuem melhor

comportamento estatístico são o nível de competição que a empresa enfrenta e a

diversificação dos produtos oferecidos pela empresa. Para as empresas do Setor do

Comércio, apesar dos resultados não serem tão contundentes as variáveis que melhor

explicam e possuem melhor comportamento estatístico são a importância dada pela

empresa ao sistema de custos e a velocidade de mudança no setor que a empresa

opera. Para as empresas do Setor de Serviços, infelizmente não foi possível chegar a

nenhuma conclusão devido ao pequeno número de empresas na amostra. De acordo

com estimativas dessas variáveis é possível prever o interesse da empresa pelo

Sistema de Custos ABC.
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6.4 SUGESTÕES PARA FuTURAS PESQUISAS

A pesquisa que realizamos utilizou como amostra as 500 maiores empresas

operando em território brasileiro, seria interessante conhecer a utilização do Sistema

de Custos ABC entre as empresas de porte médio. Poderia-se também aumentar a

abrangência da pesquisa para um melhor conhecimento da quantidade de

direcionadores utilizados pelas empresas, procurando descobrir o modo de como são

escolhidos.

Para a realização do 2º teste de hipótese foi utilizado a percepção de cada

empresa para medir a variável dependente, poderia-se no entanto medir essas

variáveis a partir da utilização da técnica da variável latente que é documentada no

artigos de ALLES, DAI AR e SARKAR (abril de 1997) e de IIIER, LARCKER e

RAJAN (abril de 1997).



ANEXO A

QUESTIONÁRIO

1) Como oCa)senhor(a) avalia a acurácia do Sistema de Custo da sua empresa com o
objetivo de fornecer as informações de custo do produto ou serviço?
O muito inacurado
O razoavelmente inacurado
O razoavelmente acurado
O muito acurado
O não disponível

2) Como ota) senhor(a) avalia a importância do Sistema de Custo da sua empresa
com o objetivo de tomada de decisão na sua empresa?
O muito importante, alta prioridade
O importante, mas não alta prioridade
O sem importância, raramente usado
O sem importância, nunca usado
O não disponível

3) Qual é a velocidade de mudança na indústria que sua empresa opera?
O muito rápida O rápida O moderada O lenta O muito lenta

4) Como são controlados os custos indiretos em sua empresa?
O comparação com o orçamento
O comparação com o orçamento :flexível
O comparação com o último período
O sem controle
O outro (por favor, especifique) ----!.,.--=--_

5) O senhor já ouviu falar do sistema de custeio baseado em atividades ABC?
O Sim O Não (Se não, por favor passe para a questão #22)
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6) Sua empresa alguma vez considerou implantar o sistema de custos ABC?
O Sim O Não (Se não, por favor passe para a questão #20)

7) Quais as características do sistema de custos ABC que causou de sua empresa
considerar a sua implantação?
O custos mais acurados para apreçamento
O análise de lucro mais acurada para tomadas de decisões sobre que produtos

produzir ou que serviços fornecer
O discernimento das causas do aumento ou redução dos custos, incluindo a

habilidade de identificar os direcionadores de custos
O melhoria nos processos e práticas de produção e marketing
O análise dos custos dos estoques
O outros (por favor, especifique) _

8) Que frase melhor descreve a atual posição de sua empresa?
O a empresa está atualmente avaliando o sistema de custos ABC. (Por favor,

passe para a questão #22).
O a empresa avaliou o sistema de custos ABC e decidiu não utilizar. (Por favor,

passe para a questão #21).
O a empresa avaliou o sistema de custos ABC e decidiu utilizar. (Por favor,

passe para a questão # 1O).
O a empresa já está implantando o sistema de custos ABC. (Por favor, passe

para a questão # 1O).
O a empresa já concluiu sua implantação e está utilizando o sistema de custos

ABC. (Por favor, passe para a questão #10).
O a empresa já utilizou o sistema de custos ABC e decidiu abandoná-lo. (Por

favor, passe para a próxima questão).

9) Se a sua empresa já utilizou o sistema de custos ABC e decidiu abandoná-lo, quais
foram as razões?

10) Quando sua empresa decidiu implantar o sistema de custos ABC?
mês ano ----
(Nota: datas aproximadas são satisfatórias)
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11) Quando sua empresa começou a utilizar o sistema de custos ABC?
mês ano ----
(Nota: datas aproximadas são satisfatórias)

12) Pela razão do sistema de custos ABC ter várias características, o senhor(a)
considera que a implantação do sistema de custos ABC em sua empresa é
parcial ou total no presente momento?
O menos que 25% O entre 26% e 50% O entre 51% e 75% O mais que 76%

13) O sistema de custos ABC de sua empresa é (ou foi) um sistema independente ou
é (ou foi) integrado com outros sistemas contábeis?
O independente
O integrado com outros sistemas contábeis
O integrado com outros sistemas da empresa
O outra alternativa (por favor, especifique) _

14) Qual é (ou foi) a posição da pessoa que patrocinou a implantação do sistema de
custos ABC em sua empresa?
O presidente
O controller
O gerente financeiro
O outros (por favor, especifique)

15) Que posição ocupavam as pessoas envolvidas no projeto de desenvolvimento do
sistema de custos ABC em sua companhia?

16) Como foi elaborado o programa de computador que processa o sistema de custos
ABC em sua companhia?
O funcionários da empresa O consultores externos O pacote comercial

17) O sistema de custos ABC de sua empresa suplementou ou substituiu o sistema de
custo tradicional?
O suplementou
O substituiu
O suplementou ou substituiu em algumas partes
O outra alternativa (por favor, especifique ) --,-
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18) Quanto suporte o principal executivo forneceu para a implantação do sistema de
custos ABC em sua companhia?
O muito suporte
O moderado suporte
O indiferente
O pouco suporte
O nenhum suporte

19) O sistema de custos ABC de sua empresa está ligado a outro projeto?
O ligado ao sistema "Just-in-Time"
O ligado ao sistema Administração da Qualidade Total (TQM)
O ligado ao sistema Teoria da Restrição
O ligado ao sistema Processo de Reengenharia
O não é ligado a nenhum sistema
O ligado a outro(s) sistema(s) _
(por favor passe para a questão #22)

20) Se o senhor(a) ouviu falar do sistema de custos ABC mas não o adotou, quais
foram as razões?

21) Se o senhor( a) avaliou o sistema de custos ABC mas não o adotou, quais foram
as razões?

22) Qual é o nível de competição que sua empresa atualmente enfrenta?
O muito baixa competição
O baixa competição
O moderada competição
O alta competição
O muito alta competição
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23) Quão diversificada é a produção dJs produtos de sua empresa no presente
momento? I
O muito pouca diversificação
O pouca diversificação
O moderada diversificação
O alta diversificação
O muito alta diversificação

24) Qual é a sua posição dentro da organização?

I



ANEXO B

As tabelas do anexo B fornecem o número de empresas e seus respectivos

percentuais de acordo com o setor de atuação, número de funcionários entre todas

que foram enviados os questionários independentemente de terem respondido ao

questionário e quadros similares daquelas que responderam ao questionário com o

objetivo de se observar as características das empresas e facilitar a elaboração do

teste de representatividade.

Estão também neste anexo as tabelas com o número de empresas de acordo

com a experiência que tiveram com o Sistema de Custos ABC, pelo setor de atuação

e pelo número de funcionários.



Quadro B.I
Número de empresas que responderam à pesquisa pelo número de funcionários e pelo setor de atuação

INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL

20 7 o 27
núm. func. <= 500 74% 26% 0% 100%

9% 16% 0% 10%
44 2 1 47

500 < núm. func. <= 1000 94% 4% 2% 100%
20% 5% 6% 17%
48 11 3 62

1000 < núm. func. <= 2000 77% 18% 5% 100%
22% 25% 17% 22%
76 18 5 99

2000 < núm. func. <= 5000 77% 18% 5% 100%
--:34% 41% 28% 35%

22 5 6 33
5000 < núm. func. <= 10000 67% 15% 18% 100%

10% 11% 33% 12%
8 1 3 12

núm. func. > 10000 67% 8% 25% 100%
4% 2% 17% 4%
3 o o 3

informo não disponível 100% 0% 0% 100%
1% 0% 0% 1%
221 44 18 283

TOTAL 78% 16% 6% 100%
100% 100% 100% 100%



Quadro B.2
Número de empresas entre as 500 maiores pelo número de funcionários e pelo setor de atuação

..

INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL

40 19 o 59
núm. func. <= 500 68% 32% 0% 100%

11% 19% 0% 12%
68 9 1 78

500 < núm. func. <= 1000 87% 12% 1% 100%
19% 9% 3% 16%
84 22 8 114

1000 < núm. func. <= 2000 74% 19% 7% 100%
23% 22% 21% 23%
116 34 14 164

2000 < núm. func. <= 5000 71% 21% 9% 100%
32% 33% 37% 33%
33 11 10 54

5000 < núm. func. <= 10000 61% 20% 19% 100%
9% 11% 26% 11%
13 4 4 21

núm. func. > 10000 62% 19% 19% 100%
4% 4% 11% 4%
6 3 1 10

informo não disponível 60% 30% 10% 100%
2% 3% 3% 2%
360 102 38 500

TOTAL 72% 20% 8% 100%
100% 100% 100% 100%



QuadroB.3
Teste de Representatividade das empresas que responderam à pesquisa em relação às 500 maiores

INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL

7,1% 2,5% 0,0% 9,5%
núm. func. <= 500 8,0% 3,8% 0,0% 11,8%

3,8% 0,9% 0,0% 6,9%
12,2% 6,7% 00% 16,7%
15,5% 0,7% 0,4% 16,6%

500 < núm. func. <= 1000 13,6% 1,8% 0,2% 15,6%
8,4% -0,2% -0,5% 10,0%
18,8% 3,8% 0,9% 21,2%
17,0% 3,9% 1,1% 21,9%

1000 < núm. func. <= 2000 16,8% 4,4% 1,6% 22,8%
11,1% 1,3% -0,3% 16,4%
22,5% 7,5% 3,5% 29,2%
26,9% 6,4% 1,8% 35,0%

2000 < núm. func. <= 5000 23,2% 6,8% 2,8% 32,8%
16,7% 2,9% 0,3% 25,6%
29,7% 10,7% 5,3% 40,0%
7,8% , 1,8% 2,1% 11,7%

5000 < núm. func. <= 10000 6,6% 2,2% 2,0% 10,8%
2,8% 0,0% -0,1% 6,0%
10,4% 4,4% 4,1% 15,6%
2,8% 0,4% 1,1% 4,2%

núm. func. > 10000 2,6% 0,8% 0,8% 4,2%
0,2% -0,6% -0,6% 1,1%
5,0% 2,2% 22% 7,3%
1,1% 0,0% 0,0% 1,1%

informo não disponível 1,2% 0,6% 0,2% 2,0%
-0,5% -0,6% -0,5% -0,1%
2,9% 1,8% 0,9% 4,1%
78,1% 15,5% 6,4%

T<>'tAL 72,0% 20,4% 7,6%
~ 65,1% 14,2% 3,5%.. 78,9% 26,6% 11,7%

-



Quadro B.4
Número de empresas que responderam à pesquisa pelo número de funcionários e pelo setor de atuação

ALIMENTOS
AUTOMÓVEIS E ELETRO- QUÍMICA E SIDERURGIA E OUTRAS

COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL
PEÇAS ELETRÔNICA PETROQUÍMICA METALURGIA INDÚSTRIAS

7 o o 8 1 4 7 o 27
núm. func. <= 500 26% 0% 0% 30% 4% 15% 26% 0% 100%

18% 0% 0% 27% 5% 4% 16% 0% 10%
4 1 4 12 5 18 2 1 47

500 < núm. func. <= 1000 9% 2% 9% 26% 11% 38% 4% 2% 100%
11% 6% 18% 40% 23% 20% 5% 6% 17%

7 7 3 5 2 24 11 3 62
1000 < núm. func. <= 2000 11% 11% 5% 8% 3% 39% 18% 5% 100%

18% 39% 14% 17% 9% 26% 25% 17% 22%
12 6 12 5 9 32 18 5 99

2000 < núm. func. <= 5000 12% 6% 12% 5% 9% 32% 18% 5% 100%
32% 33% 55% 17% 41% 35% 41% 28% 35%

6 1 1 o 5 ~ 5 6 33
5000 < núm. func. <= 10000 18% 3% 3% 0% 15% 27% 15% 18% 100%

16% 6% 5% 0% 23% 10% 11% 33% 12%
2 3 1 o o 2 1 3 12

núm. func. > 10000 17% 25% 8% 0% 0% 17% 8% 25% 100%
5% 17% 5% 0% 0% 2% 2% 17% 4%
o o 1 o o 2 o o 3

informo não disponível 0% 0% 33% 0% 0% 67% 00/0 0% 100%
0% 0% 5% 0% 0% 2% 0% 0% 1%
38 18 22 30 22 91 44 18 283

TOTAL 13% 6% 8% 11% 8% 32% 16% 6% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 1000/0 100% 100% 100%



Quadro B.5
Número de empresas entre as 500 maiores pelo número de funcionários e pelo setor de atuação

ALIMENTOS
AUTOMÓVEIS E ELETRO- QuíMICA E SIDERURG IA E OUTRAS

COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL
PEÇAS ELETRÔNlCA PETROQuíMICA METALURGIA INDÚSTRIAS

9 o o 21 1 9 19 o 59
núm, func. <= 500 15% 0% 0% 36% 2% 15% 32% 0% 100%

17% 0% 0% 36% 3% 6% 19% 0% 12%

4 2 6 20 5 31 9 1 78
500 < núm. func. <= 1000 5% 3% 8% 26% 6% 40% 12% 1% 100%

7% 8% 19% 34% 14% 20% 91'10 3% 16%

11 10 4 9 7 43 22 8 114
1000 < núm. func. <= 2000 10% 9% 4% 8% 6% 38% 19% 7% 100%

20% 38% 13% 16% 20% 28% 22% 21% 23%

18 7 17 8 15 51 34 14 164
2000 < núm, func. <= 5000 11% 4% 10% 5% 91'10 31% 21% 91'10 100%

33% 27% 55% 14% 43% 33% 33% 37% 33%

8 2 1 o 6_ 16- 11 10 54

5000 < núm. func. <= 10000 15% 4% 2% 0% 11% 30% 20% 19% 100%

15% 8% 3% 0% 17% 10% 11% 26% 11%

4 5 1 o 1 2 4 4 21
núm, func. > 10000 19% 24% 5% 0% 5% 10% 19% 19% 100%

7% 19% 3% 0% 3% 1% 4% 11% 4%

o o 2 o o 4 3 1 10

informo não disponível 0% 0% 20% 0% 0% 40% 30% 10% 100%

0% 0% 6% 0% 0% 3% 3% 3% 2%

54 26 31 58 35 156 102 38 500

TOTAL 11% 5% 6% 12% 7% 31% 20% 8% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Quadro B.6
Teste de Representatividade das empresas que responderam à pesquisa em relação às 500 maiores

ALIMENTOS
AUTOMÓVEIS E ELETRO- Qu1MrCAE SIDERURGIA E OUTRAS

COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL
PEÇAS ELETR6NICA PETROQuíMICA METALURGIA INDÚSTRIAS

2,5% 0,0% 0,0% 2,8% 0,4% 1,4% 2,5% 0,0% 9,5%
nÚID. func. <= 500 1,8% 0,0% 0,0% 4,2% 0,2% 1,8% 3,8% 0,0% 11,8%

-0,2% 0,0% 0,0% 1,1% -0,5% -0,2% 0,9% 0,0% 6,9%
3,8% 0,0010 0,0% 7,3% 0,9% 3,8% 6,7% 0,0% 167%
1,4% 0,4% 1,4% 4,2% 1,8% 6,4% 0,7% 0,4% 16,6%

500 < nÚID. func. <= 1000 0,8% 0,4% 1,2% 4,0% 1,0% 6,2% 1,8% 0,2% 15,6%
-0,6% -0,6% -0,5% 1,0% -0,5% 2,5% -0,2% -0,5% 10,0%
2,2% 1,4% 2,9% 7,0% 2,5% 9,9% 38% 0,9% 21,2%
2,5% 2,5% 1,1% 1,8% 0,7% 8,5% 3,9% 1,1% 21,9%

1000 < nÚID. func. <= 2000 2,2% 2,0% 0,8% 1,8% 1,4% 8,6% 4,4% 1,6% 22,8%
0,0% -0,1% -0,6% -0,2% -0,4% 4,3% 1,3% -0,3% 16,4%
4,4% 41% 2,2% 3,8% 3,2% 12,9% 7,5% 35% 29,2%
4,2% 2,1% 4,2% 1,8% 3,2% 11,3% 6,4% 1,8% 35,0%

2000 < nÚID. func. <= 5000 3,6% 1,4% 3,4% 1,6% 3,0% 10,2% 6,8% 2,8% 32,8%
0,7% -0,4% 0,6% -0,3% 0,4% 5,6% 2,9% 0,3% 25,6%
65% 3,2% 6,2% 3,5% 5,6% 14,8% 10,7% 5,3% 40,0%
2,1% 0,4% 0,4% 0,0% 1,8% 3,2% 1,8% 2,1% 11,7%

5000 < nÚID. func. <= 10000 1,6% 0,4% 0,2% 0,0% 1,2% 3,2% 2,2% 2,0% 10,8%
-0,3% -0,6% -0,5% 0,0% -0,5% 0,5% 0,0% -0,1% 6,0%
35% 1,4% 0,9% 0,0% 2,9% 5,9% 4,4% 4,1% 15,6%
0,7% 1,1% 0,4% 0,00/0 0,0% 0,7% 0,4% 1,1% 4,2%

nÚID. func. > 10000 0,8% 1,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,8% 0,8% 4,2%
-0,6% -0,5% -0,5% 0,0% -0,5% -0,6% -0,6% -0,6% 1,1%
22% 2,5% 0,9% 0,0% 0,9% 1,4% 2,2% 2,2% 7,3%
0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 1,1%

informo não disponível 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8% 0,6% 0,2% 2,0%
0,0% 0,0% -0,6% 0,0% 0,0% -0,6% -0,6% -0,5% -0,1%
0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 2,2% 1,8% 0,9% 4,1%
13,4% 6,4% 7,8% 10,6% 7,8% 32,2% 15,5% 6,4%

TOTAL 10,8% 5,2% 6,2% 11,6% 7,0% 31,2% 20,4% 7,6%
6,0% 1,8% 2,5% 6,7% 3,1% 24,1% 14,2% 3,5%
15,6% 8,6% 9,9% 16,5% 10,9% 38,3% 26,6% 11,7%



Quadro B.7
Número de empresas pelas experiências que tiveram com o Sistema de Custos ABC e setor de atuação

INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL

9 8 2 19
Não ouviram falar 47% 42% ll% 100%

4% 18% ll% 7%
69 19 7 95

Não se interessaram 73% 20% 7% 100%
31% 43% 39% 34%
66 6 8 80

Estão avaliando 83% 8% 10% 100%
30% 14% 44% 28%
23 2 1 26

Decidiram não utilizar 88% 8% 4% 100%
10% 5% 6% 9%

9 2 O II
Decidiram utilizar 82% 18% 0% 100%

4% 5% 0% 4%
27 6 O 33

Estão atualmente implantando 82% 18% 0% 100%
12% 14% 0% 12%
16 1 O 17

Estão utilizando 94% 6% 0% 100%
7% 2% 0% 6%
2 O O 2

Decidiram abandonar 100% 0% 0% 100%
1% 0% 0% 1%
221 44 18

,
283

TOTAL 78% 16% 6% 100%
100% 100% 100% 100%



Quadro B.8
Número de empresas pelas experiências que tiveram com o Sistema de Custos ABC e setor de atuação

ALIMENTOS
AUTOMÓVEIS E ELETRO- QuíMICA E SIDERURGIA E OUTRAS

COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL
PEÇAS ELETRÔNICA PETROQUÍMlCA METALURGIA INDÚSTRIAS

4 2 1 o o 2 8 2 19
Não ouviram falar 21% 11% 5% 0% 00/0 11% 42% 11% 100%

11% 11% 5% 0% 00/0 2% 18% 11% 7%
15 5 9 8 6 26 19 7 95

Não se interessaram 16% 5% 9% 8% 6% 27% 20% 7% 100%
39% 28% 41% 27% 27% 29% 43% 39% 34%
13 4 5 8 5 31 6 8 80

Estão avaliando 16% 5% 6% 10% 6% 39% 8% 10% 100%
34% 22% 23% 27% 23% 34% 14% 44% 28%
2 1 3 6 1 10 2 1 26'

Decidiram não utilizar 8% 4% 12% 23% 4% 38% 8% 4% 100%
5% 6% 14% 20% 5% 11% 5% 6% 9%
2 1 1 1 1 3 2 O 11

Decidiram utilizar 18% 9% 9% 9% 9% 27% 18%- Q% 100%
5% 6% 5% 3% 5% 3% 5% 0% 4%
1 2 2 5 7 10 6 O 33

Estão atualmente implantando 3% 6% 6% 15% 21% 30% 18% 0% 100%
3% 11% 9% 17% 32% 11% 14% 0% 12%

O 2 1 2 2 9 1 O 17
Estão utilizando 0% 12% 6% 12% 12% 53% 6% 0% 100%

0% 11% 5% 7% 9% 10% 2% 0% 6%
1 1 O O O O O O 2

Decidiram abandonar 50% 50% 0% 00/0 0% 0% 0% 0% 100%
3% 6% 0% 0% 00/0 0% 00/0 0% 1%
38 18 22 30 22 91 44 18 283

TOTAL 13% 6% 8% 11% 8% 32% 16% 6% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

•...
==



Quadro B.9
Número de empresas pelas experiências que tiveram com o Sistema de Custos ABC e número de funcionários

n.f. <= 500 500 < n.f. <= 1000 1000 < n.f. <= 2000 2000 < n.f. <= 5000 5000 < n.f. <= 10000 n.f. > 10000 infonn.não
TOTALdisponível

2 2 4 10 1 O O 19
Não ouviram falar 11% 11% 21% 53% 5% 0% 0% 100%

7% 4% 6% 10% 3% 0% 0% 7%
13 15 25 26 10 5 1 95

Não se interessaram 14% 16% 26% 27% 11% 5% 1% 100%
48% 32% 40% 26% 30% 42% 33% 34%

4 20 15 27 9 3 2 80
Estão avaliando 5% 25% 19% 34% 11% 4% 3% 100%

15% 43% 24% 27% 27% 25% 67% 28%
2 3. 6 10 4 1 O 26

Decidiram não utilizar 8% 12% 23% 38% 15% 4% 0% 100%
7% 6% 10% 10% 12% 8% 0% 9%
3 O 1 4 1 2 O 11

Decidiram utilizar 27% 0% 9% 36% 9% 18% 0% 100%
11% 0% 2% 4% 3% 17% 0% 4%

1 4 7 15 5 1 O 33
Estão atualmente implantando 3% 12% 21% 45% 15% 3% 0% 100%

4% 9% 11% 15% 15% 8% 0% 12%
2 3 3 7 2 O O 17

Estão utilizando 12% 18% 18% 41% 12% 0% 0% 100%
7% 6% 5% 7% 6% 0% 0% 6%

O O 1 O 1 O O 2
Decidiram abandonar 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 100%

0% 0% 2% 0% 3% 0% 0% 1%
27 47 62 99 33 12 3 283

TOTAL 10% 17% 22% 35% 12% 4% 1% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



ANEXO C

Quadro C.l

EMPRESAS QUE RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO

Número da Pergunta Conforme Questionário
1 2 3 22 23

1 7 213 52 ° 24
2,5% 75,3% 18,4% 0,0% 8,8%

C'j 2 18 64 106 1 48.•...
VJo

6,4% 22,6% 37,5% 0,4% 17,6%~o
3~ 148 3 104 30 82

o
52,5% 1,1% 36,7% 10,6% 30,1%"'O

o1C'j 4 105 1 13 172 93c>c,
O 37,2% 0,4% 4,6% 60,8% 34,2%

5 4 2 8 80 25
1,4% 0,7% 2,8% 28,3% 9,2%

SETOR
COMERCIO SERVIÇOS INDÚSTRIA

44 i8 221
15,6% 6,4% 78,4%
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Quadro C.2

EMPRESAS QUE NÃO TINHAM OUVIDO FALAR DO SISTEMA ABC

Número da Pergunta Conforme Questionário
1 2 3 22 23

1 O 12 7 O 3
0,0% 63,2% 36,8% 0,0% 17,6%
2,5% 75,3% 18,4% 0,0% 8,8%
-4,5% 55,9% 1,0% 0,0% -4,7%
9,5% 94,7% 35,8% 0,0% 22,3%

2 4 5 8 O 2
21,1% 26,3% 42,1% 0,0% 11,8%
6,4% 22,6% 37,5% 0,4% 17,6%
-4,6% 3,8% 15,7% -2,3% -0,5%

~ 17,4% 41,4% 59,2% 3,0% 35,8%•.. '" 6 1 3 3 7'" .)o
~ 31,6% 5,3% 15,8% 15,8% 41,2%(!)

~ 52,5% 1,1% 36,7% 10,6% 30,1%(!)
"e

30,0% -3,5% 15,1% -3,2% 8,3%o
!~o- 74,9% 5,7% 58,4% 24,4% 52,0%o..
O 4 8 1 1 10 5

III~ 42,1% 5,3% 5,3% 52,6% 29,4%
37,2% 0,4% :~ 4,6% 60,8% 34,2%

li
15,5% -2,3% , -4,8% 38,8% 11,6%
59,0% 3,0% 14,0% 82,7% 56,7%

5 1 O O 6 O
5,3% 0,0% 0,0% 31,6% 0,0%
1,4% 0,7% 2,8% 28,3% 9,2%

-3,9% -3,1% -4,6% 8,0% -4,5%
6,7% 4,5% 10,3% 48,5% 22,9%

X2 10,560 16,748 :: 6,463 0,831 4,195

X2
critico 9,488 9,488 9,488 7,815 9,488

SETOR
COMÉRCIO SER\(IÇOS INDÚSTRIA

8 2 9
42,1% 10,5% 47,4% .,
15,6% 6,4% 78,0% -
-0,7% -4,6% 59,4%
31,9% 17,4% 96,6%
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IQuadro C.3

EMPRESAS QUE TINHAM OUVIDO FALAR DO SISTEMA ABC, MAS
NÃO SE INTERESSARAM EM ADOTÁ-LO

Número da Pergunta Conforme Questionário
1 2 3 22 23

1 2 65 18 O 12
2,1% 68,4% 18,9% 0,0% 13,2%
2,5% 75,3% 18,4% 0,0% 8,8%
-0,7%

i'
66,6% 10,6% 0,0% 3,0%

5,6% 83,9% 26,2% 0,0% 14,7%
2 4 27 30 ° 20

4,3% 28,4% 31,6% 0,0% 22,0%
6,4% 22,6% 37,5% 0,4% 17,6%
1,4% 14,2% 27,7% -0,8% 9,8%

CI:S 11,3% 31,0% 47,2% 1,5% 25,5%
+-'tn 3 47 1 41 11 24o
0-
tn 50,0% 1,1% 43,2% 11,6% 26,4%Q)o:::

52,5% 1,1% 36,7% 10,6% 30,1%Q)
"1j

o 42,4% -1,0% 27,1% 4,4% 20,7%lC1:S
o-

62,6% 3,1% 46,4% 16,8% 39,6%o-
O

4 39 ° 3 63 29
41,5% 0,0% 3,2% 66,3% 31,9%
37,2% 0,4% 4,6% 60,8% 34,2%
27,5% -0,8% 0,4% 51,0% 24,4%
47,0% 1,5% 8,8% 70,6% 43,9%

5 2 2 3 21 6
2,1% 2,1% 3,2% 22,1% 6,6%
1,4% 0,7% 2,8% 28,3% 9,2%

-1,0% -1,0% -0,5% 19,2% 3,3%
3,8% 2,4% 6,2% 37,3% 15,1%

X2 1,615 4,972 2,418 2,177 4,172

X2
critico 9,488 9,488 9,488 7,815 9,488

SETOR
COMÉRCIO SERVIÇOS INDÚSTRIA

19 7 68
20,2% 7,4% 72,3%
15,6% 6,4% 78,0%
8,3% 1,4% 69,6%

22,9% 11,3% 86,4%
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Quadro C.4

EMPRESAS QUE ESTAVAM AV ALIANDO O SISTEMA ABC

Número da Pergunta Conforme Questionário
1 2 3 22 23

1 3 62 9 ° 5
3,8% 77,5% 11,3% 0,0% 6,4%
2,5% 75,3% 18,4% 0,0% 8,8%
-0,9% 65,8% 9,9% 0,0% 2,5%
5,9% 84,7% 26,9% 0,0% 15,1%

2 3 17 32 1 13
3,8% 21,3% 40,0% 1,3% 16,7%
6,4% 22,6% 37,5% 0,4% 17,6%
1,0% 13,4% 26,8% -0,9% 9,2%

t'd 11,7% 31,8% 48,1% 1,7% 26,1%.•...
'"

,.,
51 1 29 7 28o -'

~ 63,8% 1,3% 36,3% 8,8% 35,9%(!)o:::
52,5% 1,1% 36,7% 10,6% 30,1%(!)

"O
o 4l,5% -1,2% 26,2% 3,9% 20,0%!t'do- 63,4% 3,3% 47,3% 17,3% 40,3%o-
O

4 22 ° 8 54 28
27,5% 0,0% 10,0% 67,5% 35,9%
37,2% 0,4% 4,6% 60,8% 34,2%
26,6% -0,9% 0,0% 50,1% 23,7%
47,8% 1,7% 9,2% 71,5% 44,7%

5 1 ° 2 18 4
1,3% 0,0% 2,5% 22,5% 5,1%
1,4% 0,7% 2,8% 28,3% 9,2%
-1,2% -1,1% -0,8% 18,4% 2,8%
4,0% 2,5% 6,5% 38,1% 15,6%

X2 5,374 0,994 7,474 3,615 2,880
X2

crítico 9,488 9,488 9,488 7,815 9,488

SETOR
COMÉRCIO SERVIÇOS INDÚSTRIA

6 8 66
7,5% 10,0% 82,5%
15,6% 6,4% 78,0%
7,7% 1,0% 68,9%

23,6% 11,7% 87,1%
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Quadro C.5

EMPRESAS QUE TINHAM AVALIADO O SISTEMA ABC E DECIDIRAM
NÃO UTILIZÁ-LO

Número da Pergunta Conforme Questionário
1 2 3 22 23

1 1 22 4 ° 1
3,8% 84,6% 15,4% 0,0% 4,2%
2,5% 75,3% 18,4% 0,0% 8,8%
-3,5% 58,7% 3,5% 0,0% -2,5%
8,5% 91,9% 33,3% 0,0% 20,2%

2 2 4 10 ° 4
7,7% 15,4% 38,5% 0,0% 16,7%
6,4% 22,6% 37,5% 0,4% 17,6%
-3,0% 6,5% 18,9% -1,9% 2,4%

ro 15,8% 38,7% 56,1% 2,6% 32,9%•..
rI) 3 10 ° 11 4 5oo-

0,0% 15,4%rI) 38,5% 42,3% 20,8%Q)

o::::
52,5% 1,1% 36,7% 10,6% 30,1%Q)

"C
o 33,3% -2,9% 18,2% -1,2% 11,8%!roo-

71,7% 5,0% 55,3% 22,4% 48,5%o-
O

4 13 ° ° 12 9
50,0% 0,0% 0,0% 46,2% 37,5%
37,2% 0,4% 4,6% 60,8% 34,2%
18,7% -1,9% -3,5% 42,0% 15,2%
55,8% 2,6% 12,6% 79,5% 53,2%

5 ° ° 1 10 5
0,0% 0,0%

I
3,8% 38,5% 20,8%

1,4% 0,7% 2,8% 28,3% 9,2%
-3,1% -2,5% -3,5% 11,0% -2,4%
6,0% 3,9% 9,2% 45,6% 20,7%

X2 2,745 1,454 1,642 2,524 4,320
X2

critico 9,488 9,488 9,488 7,815 9,488

SE~'OR
COMÉRCIO SERVIÇOS INDÚSTRIA

2 1 23
7,7% 3,8% 88,5%
15,6% 6,4% 78,0%
1,7% -3,0% 62,1%

29,6% 15,8% 93,9%
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Quadro C.6

EMPRESAS QUE TINHAM AVALIADO O SISTEMA ABC E DECIDIRAM
UTILlZÁ-LO

Número da Pergunta Conforme Questionário
1 2 3 22 23

1 ° 10 2 ° °0,0% 90,9% 18,2% 0,0% 0,0%
2,5% 75,3% 18,4% 0,0% 8,8%
-6,7% 49,8% -4,5% 0,0% -7,9%
11,7% 100,8% 41,3% 0,0% 25,6%

2 4 1 4 ° 1
36,4% 9,1% 36,4% 0,0% 9,1%
6,4% 22,6% 37,5% 0,4% 17,6%
-8,1% -2,1% 8,9% -3,2% -4,9%

C1:! 20,8% 47,3% 66,1% 3,9% 40,2%.•...
'" 3 6 ° 4 ° 3o
~ 54,5% 0,0% 36,4% 0,0% 27,3%(1)

~
52,5% 1,1% 36,7% 10,6% 30,1%(1)

'"O
o 23,0% -5,0% 8,3% -7,6% 3,0%

IC1:!
o- 82,0% 7,1% 65,2% 28,8% 57,3%o-
O

4 8 31 ° °9,1% 0,0% 0,0% 72,7% 27,3%
37,2% 0,4% 4,6% 60,8% 34,2%
8,7% -3,2% -7,8% 31,9% 6,2%

65,8% 3,9% 17,0% 89,6% 62,2%
5 ° ° 1 3 4

0,0% 0,0% 9,1% 27,3% 36,4%
1,4% 0,7% 2,8% 28,3% 9,2%

-5,6% -4,2% -7,0% 1,7% -7,9010

8,4% 5,7% 12,6% 54,9% 26,3%

X2 18,268 1,481 2,036 1,467 10,448
X2critico 9,488 9,488 9,488 7,815 9,488

SETOR
COMÉRCIO SERVIÇOS INDÚSTRIA

2 O 9
18,2% 0,0% 81,8%
15,6% 6,4% 78,0%
-5,8% -8,1% 53,5%
37,0% 20,8% 102,5%
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Quadro C.7

EMPRESAS QUE ESTA VAM IMPLANTANDO O SISTEMA ABC

Número da Pergunta Conforme Questionário
1 2 3 22 23

1 O 28 7 O 1
0,0% 84,8% 21,2% 0,0% 3,1%
2,5% 75,3% 18,4% 0,0% 8,8%
-2,8% 60,5% 5,2% 0,0% -1,0%
7,8% 90,0% 31,6% 0,0% 18,7%

2 O 5 16 O 4
0,0% 15,2% 48,5% 0,0% 12,5%
6,4% 22,6% 37,5% 0,4% 17,6%
-2,0% 8,3% 20,9% -1,7% 4,4%

tIS 14,7% 36,9% 54,0% 2,4% 30,9%.•...
'" 3 23 O 9 2 11o
~ 69,7% 0,0% 27,3% 6,1% 34,4%Q)

çz:::
52,5% 1,1% 36,7% 10,6% 30,1%Q)

"C
o 35,4% -2,4% 20,3% 0,1% 14,2%ItIS
o- 69,5% 4,6% 53,2% 21,l% 46,0%c,
O

4 10 O O 19 14
30,3% 0,0% 0,0% 57,6% 43,8%
37,2% 0,4% 4,6% 60,8% 34,2%
20,7% -1,7% -2,5% 44,1% 17,8%
53,7% 2,4% 11,7% 77,4% 50,6%

5 O O 1 12 2
0,0% 0,0% 3,0% 36,4% 6,3%
1,4% 0,7% 2,8% 28,3% 9,2%

-2,6% -2,2% -2,8% 12,9% -0,8%
5,5% 3,6% 8,5% 43,6% 19,2%

x2 5,683 1,915 3,543 1,579 3,004

X2
critico 9,488 9,488

I
9,488 7,815 9,488

SETOR
COMÉRCIO SERVIÇOS INDÚSTRIA

6 O 27
18,2% 0,0% 81,8%
15,6% 6,4% 78,0%
3,2% -2,0% 63,9%

28,0% 14,7% 92,1%
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Quadro C.8

EMPRESAS QUE CONCLUÍRAM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ABC E
ESTAVAM UTILIZANDO-O

Número da Pergunta Conforme Questionário
1 2 3 22 23

1 1 13 4 O 2
5,9% 76,5% 23,5% 0,0% 11,8%
2,5% 75,3% 18,4% 0,0% 8,8%

-4,9% 54,8% 0,0% 0,0% -4,7%
9,9% 95,8% 36,8% 0,0% 22,3%

2 ° 4 I 6 ° 3
0,0% 23,5% 35,3% 0,0% 17,6%

6,4% 22,6% 37,5% 0,4% 17,6%
-5,2% 2,7% 14,4% -2,5% -0,5%

ro 18,0% 42,5% 60,5% 3,2% 35,8%.•...
rf} 3 4 ° 7 2 3oo..

17,6%rf} 23,5% 0,0% 41,2% 11,8%d)ç:t::
52,5% 1,1% 36,7% 10,6% 30,1%d)

'"O
o 28,7% -3,8% 13,8% -4,0% 8,3%lroo- 76,2% 5,9% 59,7% 25,2% 52,0%o..
O

4
I ° 6 512 °70,6% 0,0% 0,0% 35,3% 29,4%

37,2% 0,4% 4,6% 60,8% 34,2%
14,3% -2,5% -5,4% 37,6% 11,6%
60,2% 3,2% 14,5% 84,0% 56,7%

5 ° ° O 9 4
0,0% 0,0% 0,0% 52,9% 23,5%

1,4% 0,7% 2,8% 28,3% 9,2%

-4,2% -3,3% -5,1% 6,9% -4,5%

7,0% 4,7% 10,7% 49,7% 22,9%

X2 9,913 0,370 I 1,619 5,559 4,964

X2
critico 9,488 9,488 9,488 7,815 9,488

SETOR
COMÉRCIO SERVIÇOS INDÚSTRIA

1 O 16
5,9% 0,0% 94,1%

15,6% 6,4% 78,0%
-1,6% -5,2% 58,3%

32,9% 18,0% 97,7%
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I

Quadro C.9

EMPRESAS QUE JÁ UTILIZARAM O SISTEMA DE CUSTOS ABC E
DECIDIRAM ABANDONÁ-LO

Número da Pergunta Conforme Questionário
1 2 3 22 23

1 ° 1 1 ° °0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

2,5% 75,3% 18,4% 0,0% 8,8%

-19,1% 15,5% -35,3% 0,0% -30,5%

24,0% 135,1% 72,0% 0,0% 48,1%
2 1 1 ° ° 1

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0%
6,4% 22,6% 37,5% 0,4% 17,6%

-27,5% -35,4% -29,6% -7,9% -35,2%

40,3% 80,6% 104,5% 8,6% 70,5%
te 3 1 ° ° 1 1t:i
o 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%c,
r/J
Q)

52,5% 1,1% 36,7% 10,6% 30,1%~
Q)

-16,7% -13,1% -30,1%"'C -32,1% -33,5%
o

lte 121,7% 15,3% 103,6% 53,3% 93,7%o-8- 4 ° ° 1 ° °0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%

37,2% 0,4% 4,6% 60,8% 34,2%

-29,8% -7,9% -24,4% -6,9% -31,6%

104,2% 8,6% 33,6% 128,4% 99,9%

5 ° ° ° 1 °0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0%

1,4% 0,7% 2,8% 28,3% 9,2%

-15,0% -10,9% -20,1% -34,1% -30,8%

17,8% 12,3% 25,8% 90,7% 49,2%

SETOR
COMÉRCIO SERVIÇOS INDÚSTRIA

° b 2
0,0% 0,0% 100,0%
15,6% 6,4% 78,0%

-34,7% -27,5% 20,6%

65,9% 40,3% 135,4%



ANEXO D

Tabela para obtenção da estimativa da probabilidade de interesse de uma

empresa do Setor da Indústria e do Comércio no Sistema de Custos ABC.

INDUSTRIA
competição diversifico probabilidade

1 1 3,9%
1 2 4,8%
1 3 5,8%
1 4 7,1%
1 5 8,7%
2 1 7,2%
2 2 8,7%
2 3 10,6%
2 4 12,9%
2 5 15,5%
3 1 12,9%
3 2 15,5%
3 3 18,6%
3 4 22,1%
3 5 26,0%
4 1 22,2%
4 2 26,1%
4 3 30,5%
4 4 35,3%
4 5 40,3%
5 1 35,3%
5 2 40,4%
5 3 45,7%
5 4 51,1%
5 5 56,5%

COMERCIO
importância velocidade probabilidade

de custos de mudança
1 1 0,1%
1 2 0,2%
1 3 0,6%
1 4 1,7%
1 5 4,9%
2 1 0,5%
2 2 1,4%
2 3 4,1%
2 4 11,3%
2 5 27,8%
3 1 3,4%
., 2 9,5%;)

3 3 24,0%
3 4 48,8%
3 5 74,2%
4 1 20,6%
4 2 43,9%
4 3 70,2%
4 4 87,7% "

4 5 95,5%
•
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