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Resumo: A proposta deste trabalho é a apresentação de uma
metodologia para avaliação de direcionadores de custos que contribua
para a análise crítica e, consequentemente, para a melhoria do sistema
de custos baseado em atividades. Esta metodologia reúne e aplica
conceitos e técnicas que existem de forma isolada.
A precisão do sistema de custos, que é função direta da utilização dos
direcionadores de custos, é avaliada de duas formas: a partir da análise
das distorções provocadas pelo agrupamento de atividades e de
recursos, através do equacionamento dos principais elementos que
compõem a estrutura do ABC, sem a necessidade de seqüência de
dados históricos e, também, através de ferramentas estatísticas, que são
utilizadas para avaliar o relacionamento dos custos dos grupos de
atividades e recursos com os fatores de consumo de seus
direcionadores. A subjetividade da característica de indução ao
comportamento do usuário do sistema é analisada com o apoio do
método multicriterial AHP, que auxilia na quantificação dos atributos
qualitativos. As diversas características como a precisão, a indução ao
comportamento e o custo de mensuração do sistema ABC, são
avaliadas de forma conjunta, possibilitando a priorização dos
direcionadores. A aplicação da metodologia em uma empresa industrial
comprova a importância desta avaliação.

Palavras-Chaves: Sistemas de Custos - ABC - Direcionadores de
Custos
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CAPÍTULO 1

1. INTRODUÇÃO

1.1. JUSTIFICATIVA DO TEMA

"Como um relógio de sol, que mostra as horas quando o sol brilha, mas não dá

informação em um dia nublado ou à noite, a contabilidade de custos tradicional mede

apenas os custos da produção". Ao proferir esta frase Peter Drucker! se referia a uma das

limitações da contabilidade de custos, ou seja, ao fato de que o sistema tradicional ignora os

custos da não produção, sejam eles resultados de tempo parado de máquinas ou dos

defeitos de qualidade que requerem retrabalho ou que seja refugado um produto ou parte

dele.

Os sistemas tradicionais de contabilidade de custos não acompanharam a evolução

da tecnologia de processos de produção, nem tampouco estão em sintonia com o atual

ambiente de competitividade e produtividade. Este ambiente, segundo Johnson e Kaplan-,

'DRUCKER, Peter. The Emerging Theory of Manufacturing. Harvard Business Review. May/June, 1990.
2 JOHNSON. H. Thomas, KAPLAN. Robert S. Relevance Lost. Boston: Harvard Business School Press,
1987
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tem profundas implicações sobre os sistemas de gerência de custos. O conhecimento exato

dos custos dos produtos, o perfeito controle dos custos e a coerente medição do

desempenho se tomaram mais importantes do que no passado.

Em 1986, a "Computer Aided Manufacturing-International, Inc. (CAM-I)" formou

um consórcio de organizações industriais, empresas de consultoria contábil e agências

governamentais, para definir o papel do gerenciamento de custos neste novo ambiente

tecnológico. O objetivo era o de criar um fórum internacional onde especialistas em

gerenciamento de custos pudessem compartilhar idéias e experiências, além de consolidar

seu conhecimento sobre práticas de sucesso em ambientes automatizados. De acordo com

Berliner e Brimsom-, através dessa interação, o grupo unificou suas abordagens a respeito

de gerenciamento de custos e encorajou a implementação de novas idéias.

Observa-se que há uma tendência à adoção do sistema de custos baseado em

atividades, que participando de um sistema integrado de custos pode levar as empresas à

eliminação das principais distorções da contabilidade de custos tradicional. O controle de

custos, o cálculo de custos de produtos e a avaliação de estoques, que são funções dos

sistemas de custos seriam realizadas através deste sistema.

Um dos pontos fundamentais para a implementação adequada de um Sistema de

Custos Baseado em Atividades é, além da identificação das atividades, a designação

apropriada de seus Direcionadores de Custos, os "Costs Drivers". Os Direcionadores de

Custos seriam os responsáveis pela maior "precisão" do sistema. Além disso, o uso de

direcionadores de custos, em detrimento ao rateio baseado em volume do sistema

3 BERLfNER. Callie, BRlNSON, James A. Cost Management for Today's Advanced Manufacturing.
Boston: Harvard Business Schoo\ Press, \988.253 p.
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tradicional, possibilitaria uma atuação mais eficaz sobre as atividades que causam os custos.

Entretanto, os livros e artigos da área apenas abordam, sem detalhamento, alguns

procedimentos para designação de direcionadores de custos.

Justifica-se, portanto, o estudo de uma metodologia para avaliação de

direcionadores de custos apropriados, pois:

1. Observa-se a falta de textos que organizem de forma sistemática as diversas

discussões sobre o assunto.

2. Longe de ser esgotado, o tema apresenta lacunas que requerem pesquisas

adicionais.

3. A avaliação de direcionadores, pela sua importância, não deve se basear apenas

no senso comum. É importante que se disponha de uma metodologia que

considere as várias características de um sistema de custos.

4. A escolha dos direcionadores de custos é a base para o funcionamento adequado

de sistemas de custos baseados em atividades.

5. O tema está relacionado diretamente à área de concentração (Administração

Contábil e Financeira) e à área de domínio conexo (Administração da Produção)

do candidato.
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1.2. OBJETIVO

o objetivo do trabalho é o de apresentar uma proposta para avaliação de

direcionadores custos, que contribua para uma análise crítica do Sistema de Custos ABC,

que considere suas características relevantes, buscando a obtenção de melhores resultados

para o sistema e, consequentemente, para a empresa.

1.3. CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO

A principal contribuição do trabalho é a de tornar disponível procedimentos

sistematizados para avaliação de direcionadores, tanto para a seleção como para o controle

destes direcionadores, visando a melhoria do sistema ABC. A utilização conjunta de

técnicas conhecidas nesta avaliação permite que sejam amenizados, ou mesmo evitados, os

pro blemas que o sistema ABC pode apresentar pela utilização de direcionadores

inadequados de custos.

Assim, após a revisão bibliográfica, buscou-se levantar as características relevantes

deste sistema de custos, subdividindo-as em três grandes grupos:

• Precisão

• Indução ao Comportamento

• Custo do Sistema

Observa-se que estas características dependem da qualidade e da quantidade dos

direcionadores de custos adotados. Os grupos são, então, focalizados sob o ponto de vista
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da utilização dos direcionadores de custos e, com o uso de técnicas propostas, são descritos

os procedimentos buscando a solução para cada situação.

De acordo com Saaty', para ser fiel à realidade, os modelos devem incluir e medir

todos os fatores importantes, qualitativa e quantitativamente mensuráveis, sejam eles

tangíveis ou intangíveis. A metodologia proposta inclui estes fatores. Todas as

características dos direcionadores que possam influir no sistema de custos são ponderadas,

inclusive aquelas que são consideradas subjetivas. Para tanto, são utilizadas técnicas como:

• Método de Análise Hierárquica (AHP - "Analytic Hierarchy Process"),

desenvolvido por Saaty, que possibilita a consideração conjunta das

características, bem como a consideração de atributos qualitativos;

• Métodos Estatísticos, incluindo regressão e correlação, adotando como base

Novin- e Roth e Borthicks, além do teste F de Snedecor, que possibilita a análise

do relacionamento entre os custos dos grupos, tanto de atividades como de

recursos, com os fatores de consumo dos direcionadores;

4 SAA TY, Thomas L. Método de Análise Hierárquica. São Paulo: McGraw-Hill, Makron, 1991
5 NOVIN, Adel M. Applying Overhead: How to Find the Right Bases and Rates. Management Accounting.
Mar.. 1992.
6 ROTH, Howard P., BORTHlCK, A. F. Are Vou Distorting Costs by Violating ABC Assumptions?
Management Accounting. Nov., 1991
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• Métodos Matemáticos, da forma como proposta por Cooper", além do

equacionamento da estrutura do ABC, que possibilita a análise das distorções

causadas pelos agrupamentos, tanto de recursos como de atividades.

Paralelamente o trabalho VIsa demonstrar a importância do tema, através do

aprofundamento nas diversas questões relevantes referentes à influência dos direcionadores.

A organização sistemática do assunto permitirá tomar o trabalho final uma fonte de

referência, tentando auxiliar a pesquisadores na solução de problemas desta freqüente fonte

de dúvidas.

7 COOPER. Robin, The Rise of Activity-Based Costing - Part Three: How Many Cost Drivers Do Vou
Need, and How Do Vou Select Them? Journal of Cost Management. Winter, 1989, p. 34-46.
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1.4. HIPÓTESES GERAIS

A utilização de uma metodologia desenvolvida para avaliação de direcionadores de

custos auxilia a implantação e a execução do Sistema de Custos Baseado em Atividades,

possibilitando melhorias para o sistema e, consequentemente, para a empresa. A esta

hipótese devem ser agregadas as seguintes:

1. A identificação e a utilização dos direcionadores de custos são básicas para o

sucesso de um sistema de custos baseado em atividades;

2. O agrupamento de recursos e de atividades provocam distorções nos custos das

atividades e dos objetos de custos. A composição destes grupos, e a utilização de

seus respectivos direcionadores, devem ser avaliadas considerando-se o efeito destas

distorções no sistema.

3. A precisão dos custos das atividades depende da relação entre os recursos que estas

utilizam e o direcionador de recursos adotado. O custeio das atividades será mais

preCISO:

• quanto maior for a correlação dos direcionadores de recursos com o

consumo real dos recursos.

• quanto maior for a correlação entre os valores dos recursos que compõem

um grupo de recursos.

4. A precisão dos custos dos objetos, como produtos e serviços depende da relação

entre as atividades que estes utilizam e o direcionador de atividades adotado. O

custeio dos objetos de custos será mais preciso:
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• quanto maior for a correlação dos direcionadores de atividades com o

consumo real das atividades.

• quanto maior for a correlação entre os custos das atividades que compõem

um grupo de atividades.

5. Os direcionadores de custos de primeiro estágio devem estar correlacionados com o

consumo real de recursos pelas atividades. Os direcionadores de custos de segundo

estágio devem estar correlacionados com o consumo real das atividades pelos

objetos de custos. Não se pode afirmar que os direcionadores de custos e o

consumo de recursos/atividades que representam são correlacionados apenas em

função do coeficiente de correlação da amostra;

6. A avaliação dos direcionadores de custos deve levar em consideração, além da

precisão do sistema, outros fatores como:

• A sua influência no processo decisório;

• O custo do sistema;

• A facilidade de medição dos direcionadores;

• Quão quantificável é o direcionador;

• A disponibilidade dos dados necessários;

7. Um direcionador de custos deve ser controlado, ou seja, deve-se sempre verificar se

um direcionador ainda é representativo, frente às mudanças no processo produtivo

ou nos objetivos da administração
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1.5. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

o trabalho está dividido em seis capítulos, que são comentados a seguir:

1. No primeiro capítulo faz-se a introdução, apresentando as justificativas pela

escolha do tema, o objetivo e a contribuição do trabalho, as hipóteses gerais e a

organização do texto.

2. O segundo capítulo aborda os problemas gerados pela utilização de

sistemas de custos tradicionais em novos ambientes de fabricação. A partir de

urna pesquisa bibliográfica, que incluiu levantamento e análise de livros e

periódicos da área, aponta-se a necessidade de novos sistemas de custos.

3. Também parte da pesquisa bibliográfica, o capítulo 3 busca a compreensão

da mecânica do sistema de custos baseado em atividades. Desde a definição das

atividades até o custeamento das atividades e dos objetos de custos, este capítulo

procura apresentar a posição dos diversos autores da área sob o ponto de vista de

um aspecto fundamental do custeio ABC: a análise e obtenção dos

direcionadores de custos. Assim, a análise dos direcionadores de recursos e de

atividades é enfatizada, levantando-se os conceitos e técnicas adotados por

autores da área nesta avaliação.

Este capítulo também apresenta críticas às considerações sob as quais o

sistema ABC se sustenta. Estas críticas serão abordadas no capítulo seguinte,

como parte dos problemas do sistema ABC que devem ser avaliados.
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4. O capítulo 4 faz uma abordagem metodológica para avaliação dos

direcionadores de custos. Esta abordagem se utiliza de métodos que consideram

os vários aspectos dos direcionadores de custos. O objetivo do uso da

metodologia é o de alcançar melhores resultados na implantação e operação do

sistema ABC, ou seja, o de possibilitar maior eficiência e eficácia no processo

decisório. Os métodos são descritos e fundamentados, sendo utilizados exemplos

numéricos hipotéticos para facilidade de entendimento. A quantidade necessária

de direcionadores de custos também é considerada.

A metodologia considera cada característica do sistema e a relação entre a

precisão, a indução ao comportamento e os custos do sistema é abordada através

de método de decisão "multicriterial", de ferramentas matemáticas, estatísticas e

computacionais.

5. A aplicação da metodologia com o uso de dados reais é realizada no

capítulo 5. Através de dados coletados de uma empresa industrial, onde o

sistema ABC já se encontra em uso, avalia-se cada uma das técnicas quanto às

dificuldades de utilização, obtenção de resultados relevantes e possibilidade de

comprovação das hipóteses. Para a aplicação do método AHP na avaliação de

direcionadores utiliza-se de um software específico. Os resultados são, então,

analisados e interpretados, buscando-se apontar soluções para cada uma das

situações.
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6. As considerações gerais, as contribuições do trabalho, a conclusão e as

sugestões para trabalhos futuros estão dispostos no capítulo 6.

t



CAPÍTULO 2
2. AS INADEQUAÇÕES DO
SISTEMA TRADICIONAL DE
CUSTOS AO NOVO AMBIENTE DE-PRODUÇAO

2.1 INTRODUÇÃO

A Contabilidade de Custos atualmente utilizada pelas empresas está estruturada em

conceitos desenvolvidos a quase um século quando a natureza da competição e as

demandas por informações internas eram muito diferentes das existentes atualmente. 8

São três as funções básicas dos sistemas de custos:

• A Avaliação de Estoques para elaboração de demonstrações fiscais e financeiras.

• O Controle Operacional que fornece o "feedback" aos administradores de

8KAPLAN. Robert S. Yesterday Accounting Undermines Production. Harvard Business Review, July/Aug.,
1984.
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produção e aos gerentes de departamentos sobre os recursos consumidos nas

operações .

• As Medidas de custos de produtos individuais usadas para apreçamento e

avaliações de margens de lucros.

Entretanto o sistema de custos tradicional não atende adequadamente as funções

citadas acima e se direciona principalmente para a função de avaliação de estoques para

elaboração de demonstrações financeiras buscando suprir, precariamente, a necessidade de

informações dos diversos agentes interessados na situação da empresa como, por exemplo,

os acionistas, fornecedores, clientes, governo e a própria administração da empresa.

Dessa forma, as funções de Controle Operacional, que necessita de informação

com alta freqüência e elevado grau de objetividade, e de Medida do Custo do Produto,

que demanda extenso grau de apropriação de todas as atividades da empresa ao nível de

produtos individuais, são bastante prejudicadas."
,

Johnson e Kaplan!", no livro Relevance Lost, documentam a subversão dos

sistemas de Contabilidade Gerencial, cuja proposta original era a de fornecer informações

para facilitar o Controle de Custos e para medidas de performance em organizações

9KAPLAN, Robert S. One Cost System isn't Enough. Harvard Business Review. Jan.lFeb. , 1988

IOJOHNSON. H. Thomas, KAPLAN, Robert S. Relevance Lost. Boston: Harvard Business School Press,
1987
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hierárquicas e, com o tempo, foi transformada na compilação de custos para atender

demonstrações :financeiras periódicas, indo de encontro aos auditores externos.

A mentalidade de contabilidade fmanceira citada acuna, o capital intensivo nos

processos de produção com redução constante da participação de Mão-de-Obra Direta nos

produtos :finais e os novos conceitos em tecnologia de produção são os principais

responsáveis pela inadequação dos sistemas de custos tradicionais aos processos produtivos

de hoje.

2.2 O SISTEMA DE CUSTOS TRADICIONAL

O sistema de custos tradicional tem como característica a utilização de um método

de apropriação de custos em dois estágios:

• No primeiro estágio os custos indiretos são imputados aos centros de

custos através de várias bases de rateio como, por exemplo, quantidade

produzida, horas de mão-de-obra direta, valor de mão-de-obra direta, área

ocupada, valor da produção, potência das máquinas, etc.

• Em um segundo estágio os custos são apropriados dos centros de custos

aos produtos através de uma base de volume, quase sempre horas de mão-de-
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obra direta 11. Outras bases utilizadas para esta apropriação são: horas-máquina,

custo da mão-de-obra direta, quantidade ou valor da matéria-prima.

A figura 2.1 ilustra o fluxo do sistema tradicional:

Custos Indiretos Custos Diretos

,11

Centro de
Custo aux I \~

Centro de
') Custo aux 2 ,11

..• Centro de
::: Custo prod I ,~...

: Centro de•. custo prod 2

,11 \I ,~
Produtos

Fig. 2.1 - Fluxo do Sistema de Custos Tradicional

Observe que os centros de custos auxiliares, de apoio ou de serviços, distribuem

seus custos aos centros de custos de produção e estes, por sua vez, apropriam seus custos

aos objetos de custos, através das bases de rateio citadas.

11 COOPERo Robin, KAPLAN. Robert S. How Cost Accounting Distort Product Costs. Management
Accounting. Apr., 1988.
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2.3 O PROBLEMA DA APROPRIAÇÃO BASEADA
EM MÃO-DE-OBRA DIRETA

Miller e Vollmann'? apresentam um gráfico (figura 2.2) que mostra o crescimento

dos custos indiretos como urna proporção do valor agregado enquanto que a Mão-de-Obra

Direta caiu consistentemente ao longo dos últimos 100 anos.

80%

Componentes do valor agregado

70%

60%

50 %

40%

30 %

Mão-de-Obra
Direta

1855 1870 1885 1900 1915 1930 1945 1960 1975

Fig. 2.2 - Evolução dos componentes do valor agregado - Fonte: Miller e Vollmann (1985)

Os custos indiretos cresceram com a elevação das atividades de apoio relacionadas

à supervisão e ao planejamento das operações, à manutenção e à operação de equipamentos

cada vez mais automatizados. e a sua distribuição aos produtos continua a ser efetuada com

base na mão-de-obra direta que tem uma participação cada vez menor.

12MLLLER, Jefrey G .. VOLLMANN. Thomas E. The Hidden Factory. Harvard Business Review.
Sept./Oct., 1985
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Assim, os custos dos produtos estão sendo calculados de forma incorreta pois a

base de apropriação é proporcionalmente baixa e normalmente não é aquela que realmente

conduz os custos indiretos, ou seja, apresenta baixa correlação com estes custos. Desta

forma pode-se encontrar taxas de absorção - que relacionam os custos indiretos à utilização

de determinada base de apropriação - superiores a 1000% sobre a base mão-de-obra direta

quando, na realidade, grande parte dos custos variam com a diversidade e complexidade dos

produtos. 13

Além disso, com a flexibilidade atual, a mão-de-obra trabalha com vários produtos

ao mesmo tempo sendo praticamente impossível apropriar adequadamente as horas de mão-

de-obra direta aos produtos, tornando-a ainda menos confiável como base de apropriação.

As distorções são muitas e as informações geradas podem levar à decisões

errôneas. O custo dos produtos provenientes de linhas com mão-de-obra intensiva é

sobrecarregado com os custos indiretos originados pelas linhas altamente automatizadas

fazendo com que tais produtos pareçam não lucrativos. Assim, linhas de produtos podem

ser abandonadas ou até fábricas inteiras podem ser desativadas em função de informações

incorretas fornecidas pela contabilidade sobre os custos do processo produtivo. 14

13COOPER, Robin, KAPLAN, Robert S. How Cost Accounting Distort Product Costs. Management
Accounting. Apr., 1988.

14HOPP. João Carlos, LEITE, Hélio de Paula. O Crepúsculo do Lucro Contábil. Revista de Administração
de Empresas.Out./Dez., 1988.
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A apropriação de custos indiretos com base na Mão-de-Obra Direta é classificada

por Schemenner'> como um dos "buracos negros" da contabilidade de custos, pois um

gerente de linha de produção pode fazer sua operação parecer melhor, no mínimo a curto

prazo, se ele reduzir a Mão-de-Obra Direta. Agindo assim ele recebe um beneficio duplo: o

custo da Mão-de-Obra Direta por si só é reduzido e o Custo Indireto apropriado para sua

operação é menor. O problema surge naquelas situações onde a adição de Mão-de-Obra

Direta é a única forma de remediar um gargalo ou de melhorar um processo.

Hiromoto 16 observou que, apesar das empresas japonesas concordarem que

deveria existir urna relação lógica e causal entre a carga de Custos Indiretos e a apropriação

de custos em produtos individuais, muitas companhias continuam apropriando Custos

indiretos baseado em Mão-de-Obra Direta pois cria-se o forte, e desejado, incentivo pró-

automação por toda a organização.

Não há como discordar, se a meta de um sistema de custos fosse apenas a

automatização, entretanto para que as diversas funções de um sistema de custos sejam

adequadamente atendidas "as bases de apropriação devem ser capazes de contabilizar todos

os aspectos da diversidade e complexidade do produto" 17.

15SCHMENNER, Roger W. Escaping the Black Holes ofCost Accounting. Business Horizons. Jan./Fev.,
1988.

16H1ROMOTO, Toshiro. Another Hidden Edge - Japanese Management Accounting. Harvard Business
Review. July/ Aug., 1988.

17COOPER. R., KAPLAN, R. S. How Cost Accounting .... Management Accounting. Apr., 1988.
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2.4 O CUSTEIO DIRETO

A absorção dos custos indiretos de fabricação pelas unidades produzidas é

criticada, principalmente, pelos seguintes motivos:

• Pela arbitrariedade e subjetividade utilizada na escolha de bases de apropriação.

• Pelo fato do custo unitário variar inversamente com o volume de produção

tomando possíveis situações em que, por exemplo, vendas maiores poderem

resultar em lucros menores (devido ao volume menor de produção do período)

e vice-versa. Situações como esta podem confundir o pessoal de vendas menos

versado na metodologia da contabilidade de custos.

• Por não fornecer diretamente dados importantes para fins gerenciais de

avaliação e controle como, por exemplo, a distinção entre os custos variáveis e

fixos, que proporcionam uma análise imediata da relação custo-volume-lucro.

o custeio direto, por sua vez, trata os custos indiretos de fabricação fixos como

custos do período e não como custos do produto. Por este método são considerados custos

dos produtos apenas os custos variáveis como: matéria-prima, mão-de-obra direta e o custo

indireto de fabricação variável.
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Com este procedimento o custeio direto elimina as desvantagens do custeio por

absorção citadas acima, incluindo ainda as seguintes vantagens listadas por Harris'":

• Simplificação dos cálculos dos custos-padrão, por causa da completa eliminação

da controvérsia sobre o que é capacidade normal da planta,

• Eliminação dos custos indiretos de fabricação fixos como um elemento dos

custos de produção, que acaba com o problema da sub ou sobre-aplicação dos

custos indiretos, e aumenta a confiança dos executivos nos novos custos-

padrão, que não incluem as distribuições arbitrárias dos custos indiretos fixos.

• Desenvolvimento de um sistema de custos-padrão com maior utilidade no

controle dos custos reais de produção.

• Maior retorno para a administração para cada unidade monetária despendida na

contabilidade.

Apesar de todas as vantagens apresentadas pelo custeio direto, algumas

desvantagens limitam a sua utilização como sistema único, quais sejam:

• o custeio direto, de acordo com a legislação, não é aceito para a elaboração de

demonstrações financeiras, na medida em que fere os princípios contábeis

geralmente aceitos;

18HARR1S. Jonathan N. What Did We Eam Last Month? NAA Bulletin. Jan., 1936.
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• além disso, seus resultados podem confundir o pessoal de vendas visto que os

custos de fabricação menores não significam, necessariamente, preços menores

de venda, já que a margem deve continuar cobrindo os custos indiretos de

fabricação fixos e

• os custos fixos, que cada vez mais ganham participação nos custos totais, sendo

considerados como custos do período, são tratados como custos incontroláveis

e deixam de ser administrados.

2.5 Os CUSTOS FIxos SÃO REALMENTE FIxos?

Segundo Johnson e Kaplan'? o fato de muitos dos mais expressivos custos de

produtos serem chamados de fixos ou "afundados" revela a "pobreza de pensamento da

contabilidade de custos corrente". Todos os custos são conseqüência de decisões gerenciais

e o fato de algumas categorias de custos não variarem a curto prazo, de acordo com a

produção, não significa que elas não sejam controláveis.

De fato, a referência para a classificação de custos como fixos tem sido o volume

de produção, em um cenário de curto prazo, mas, novamente, a base volume pode criar

desinformações. Conforme visto anteriormente, os "custos fixos" vêm se alterando ao longo

de várias décadas, aumentando cada vez mais sua participação no custo de fabricação, e a

19JOHNSON, H. Thomas, KAPLAN, Robert S. Relevance Lost. Boston: Harvard Business School Press,
1987
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sua apropriação inadequada não mostra o fato gerador destes custos tomando impossível

sua identificação para fins de controle, eventual redução ou mesmo eliminação.

Os sistemas de custos tradicionais "escondem" os custos de departamentos típicos

de custos indiretos por apropriar tais valores usando como base a Mão-de-Obra ou

Materiais-v. O uso de bases de apropriação relacionadas ao volume encobrem que o

principal determinante da variação dos custos destes departamentos de apoio é o grau de

complexidade da estrutura de produção e não simplesmente o volume produzido.

2.6 OUTROS EFEITOS PREJUDICIAIS

O sistema corrente de custos afeta diretamente as atividades de Controle de

Custos, Análise de Desempenho, e de Análise de Investimentos.

Por ser uma atividade com necessidade de informações a curtíssimo prazo, o

Controle de Custos deve se utilizar da tecnologia computacional atualmente disponível

para coletar dados e produzir relatórios de forma instantânea, mas, apesar de muito ter sido

realizado na integração entre dados da produção e da contabilidade, os beneficios são

poucos e são apenas a ponta do "Iceberg">'. Entretanto, de nada adianta rapidez nas

informações se elas não forem corretas.

20MILLER J. G., VOLLMANN, T. E. The Hidden Factory. Harvard Business Review. Sept./Oct., 1985

21DIL TS, David, GRABSK, Severin V. Advanced Manufacturing Technologies: What They Can Offer
Management Accountants. Management Accounting. Feb., 1990
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De acordo com Keegan, Eiler e Jones-? as medidas de performance não

necessariamente tem de ser expressas como custo, mas o custo é a base mais importante

para a medida de performance. No entanto, conforme os autores acima, "ninguém que

estuda com seriedade os sistemas de administração de custos de companhias industriais os

consideram adequados". As medidas tradicionais de performance, como a ROI (Retorno

Sobre o Investimento), podem ser contraprodutivas, pois modificam o comportamento dos

avaliados de tal forma que levam ao acréscimo nos estoques, ao aumento de níveis de

complexidade e aos problemas de qualidade-'.

As atividades de Análise de Performance, de Análise de Investimentos e de

Mensuração do Custo da Qualidade necessitam de informações que o sistema de custos

tradicional não fornece. As medidas quantitativas financeiras necessárias são dificeis, ou

mesmo impossíveis de serem detalhadas, enquanto que as medidas quantitativas não

financeiras normalmente não são fornecidas pela atual Contabilidade Gerencial. Tais

atividades necessitam, além disso, de medidas qualitativas para que se possa decidir com

segurança.

2.7 CONCLUSÕES

í A preocupação principal em se obter informações de custos para alimentar

lrelatórios financeiros e a elevação constante de capital intensivo em fábricas cada vez mais

22KEEGAN, D. , EILER, R. G., JONES, C. R. Are Your Performance Measures Obsolete? Management
Accounting. June, 1987

230STRENGA, Michael R. Activities: The Focal Point ofTotal Cost Management. Managemenl
Accounting. Feb., 1990.



Capítulo 2 - As Inadequações do Sistema Tradicional ... 24

(

automatizadas, com conseqüente diminuição da proporção de Mão-de-Obra Direta, podem

ser consideradas as principais causas da obsolescência dos sistemas de custos tradicionais.

As diversas funções de um sistema de custos não estão sendo atendidas

adequadamente e, o que é pior, as decisões estão sendo tomadas com base em informações

totalmente incorretas. Enquanto que a busca pela eliminação de desperdícios, objeto de

filosofias produtivas como "Just-in-Time", prevalecem, a contabilidade de custos atual

destina esforços para a avaliação de estoques.

É fundamental que os sistemas de custos se direcionem não só para o auxilio, mas

para a participação ativa, compondo o leque de ferramentas utilizadas pelas empresas que

pretendem ser competitivas. Para tanto, o pessoal envolvido com o projeto, a implantação,

a execução e o controle de sistemas de custos deve conhecer, com detalhes, de que forma

surgem os custos e para que serão utilizadas as informações geradas. Isto só é possível se

tais elementos entenderem profundamente os processos de fabricação.

Merece destaque o surgimento do Sistema de Custos Baseado em atividades - o

ABC (Activity-Based Costing) - que se distingue pela velocidade com que passou da teoria

para a prática, com implantação em diversas empresas de porte no mundo inteiro. O

Sistema ABC é visto como uma ferramenta para a estratégia empresarial.

De acordo com a IV Sondagem (pesquisa elaborada anualmente com as 1.000

maiores empresas do Brasil), realizada pela empresa de consultoria Price Waterhouse>' para

24Resultados publicados na seção Notas & Informações, Máquinas e Metais, São Paulo, fev. 1995. p.IO-13.
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apurar os indicadores de qualidade e produtividade em 1994, 18,6% das empresas estão

utilizando o ABC no país, 13,6% estão em implantação do sistema e 36,1% têm planos de

utilizá-lo.

Justifica-se, como se verá adiante, o custeio baseado em atividades, pois são elas

que consomem os recursos e devem ser consideradas custos dos produtos. A identificação

dos custos das atividades que não adicionam valor a um produto é fator importante no

processo de melhoria contínua, sendo, portanto uma característica necessária de um sistema

de custos adequado.

o prazo para que as empresas continuem suportando os problemas gerados pela

utilização do sistema tradicional de custos em um novo ambiente de fabricação está

terminando.



CAPÍTULO 3

3. A MECÂNICA DO ABC SOB O
PONTO DE VISTA DOS
DIRECIONADORES DE CUSTOS

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este capítulo tem como objetivos apresentar a mecânica de funcionamento do

Sistema ABC e realizar uma revisão crítica, enfatizando a importância dos direcionadores

de custos. Apresenta-se, inicialmente, o esquema básico do ABC. Para facilidade de

entendimento optou-se pela exposição do sistema através do detalhamento de seus dois

estágios.

o pnmeiro estágio é analisado por três itens: a especificação das atividades, a

análise dos custos a serem distribuídos para estas atividades e os direcionadores de custos

de primeiro estágio. A especificação das atividades é obtida através da Análise do Processo

Empresarial que, por sua importância ao processo decisório, é detalhado em quatro etapas:

o desenvolvimento do modelo de processo empresarial, a definição das atividades a partir
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dos processos e subprocessos, a análise de valor do processo e o desenvolvimento de um

plano de melhorias.

o item 3.4, que apresenta o segundo estágio, é subdividido em três tópicos: os

objetos de custos, os grupos de custos de atividades e os direcionadores de custos de

segundo estágio. A Gestão Total dos Custos (TCM) e a Gestão Baseada em Atividades

(ABM) são abordadas no item 3.5.

3.2 O ESQUEMA BÁSICO DO ABC

A atribuição de custos no sistema ABC se faz em dois estágios: No primeiro estágio

os custos são distribuídos às atividades. Este estágio pode ser denominado como "Custeio

das Atividades". No segundo estágio, denominado doravante de "Custeio dos Objetos", os

custos das atividades são atribuídos aos objetos de custos (produtos, lotes de produtos,

linhas de produtos, serviços, etc.) de acordo com sua utilização das atividades.

A idéia é simples e pode ser facilmente compreendida sob o ponto de vista do objeto

de custo: Os objetos são elaborados pelas atividades que, por sua vez, consomem recursos,

gerando custos. Assim, o custo do objeto é a parcela do custo das atividades que participam

de sua produção.

A figura 3.1 apresenta o esquema de atribuição de custos do sistema ABC.
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Custos Atividades Objetos

Primeiro estágio:
Custeio das atividades

Segundo estágio:
Custeio dos objetos

Fig. 3.1. Atribuição de custos no sistema ABC

3.3 PRIMEIRO ESTÁGIO: O CUSTEIO DAS
ATIVIDADES

A atribuição dos custos às atividades é feita através dos direcionadores de custos de

primeiro estágio. Deve-se, portanto, analisar os três principais elementos envolvidos nesta

tarefa, quais sejam:

• A especificação das atividades

• Os custos a serem atribuídos

• Os direcionadores de primeiro estágio
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3.3.1 A Especificação das Atividades

Para que qualquer sistema de custos seja adequado é fundamental que se entenda

como os custos são incorridos. Dessa forma, o pessoal envolvido no projeto,

implementação e operação dos sistemas de custos deve entender o processo de produção

dos bens ou serviços. Através da Análise de Processo Empresarial ("Business Process

Analysis - BPA") pode-se compreender o sistema de produção de uma empresa.

Justifica-se uma Análise de Processo Empresarial por ser ferramenta para esforços

de melhoria de desempenho da empresa. Como a BPA identifica os processos e os divide

em atividades, pode-se utiliza-lo, também, como método para identificação das atividades

que serão utilizadas no ABC.

o relacionamento entre o ABC e o BPA pode ser visuatizado na figura 3.2.

Ponto de vista do
ABC

Custos
(Recursos)

......... ~ :: .. --------------_._-------------------------,---. .. .

Ponto de vista
doBPA

Informações c:)
sobre processos .

Atividades Informações para
melhoria

. '..n..':--.-.-----------------------..----.---.---~.-----------v -----------..~..------.----.....------..-.-.---.--

Objetos de
Custos

Fig. 3.2. Relacionamento entre ABC e BPA, baseada em Raffish->

25RAFFISH, Norm. How Much does that Product Really Cost? Management Accounting. Mar., 1991.
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Tomando como base Ostrenga et al.26, apresenta-se, a seguir, as etapas para

execução de uma Análise de Processo Empresarial:

• Etapa 1. Desenvolvimento de um modelo de processo empresarial

o Desenvolvimento de um Modelo de Processo Empresarial tem como objetivo a

identificação dos principais fluxos de processo dentro de uma organização. A idéia é

fornecer uma visão global da organização, mostrando seus principais processos e as

relações entre eles. O autor apresenta os seguintes processos, que podem ser

considerados comuns a todos os tipos de empresa:

• Conseguir novos negócios (atrair novos clientes e obter negócios adicionais com

os atuais clientes),

• Projetar novos produtos, serviços e processos,

• Produzir produtos e/ou executar serviços,

• Prover serviços para a base existente de clientes,

• Estabelecer a estrutura de liderança para a empresa e

• Apoiar as necessidades do negócio no dia-a-dia.

Após definir os pnncipars processos para a empresa, deve-se dividi-los em

subprocessos. Um modelo típico de processo empresarial é apresentado no quadro 3.1.

260STRENGA, Michael et al. Guia da Ernst & Young para Gestão Total dos Custos. Rio de Janeiro:
Record, 1993.
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Processos Subprocessos
Processos executivos • Planejamento estratégico

• Alocação de capital
• Orçamentação

Suporte • Relações com recursos humanos
• Controle financeiro
• Treinamento de pessoal
• Apoio administrativo
• Sistemas de informação
• Gestão de caixa

Obter novos negócios • Promoção de vendas I Publicidade
• Treinamento em vendas de produtos I serviços
• Preparação de propostas
• Apreçamento I cotações
• Obtenção de pedidos

Projeto de produto I • Avaliação I pesquisa de mercado
serviços • Planejamento de produto

• Projeto de produto I processo
• Desenvolvimento de produto
• Testes de aceitação pelo mercado

Operações • Previsão de produto I serviço
• Aquisição de insumos
• Planejamento de instalações e equipamentos
• Conversão
• Manutenção

Apoio pós - vendas • Embalagem
• Logística externa
• Educação I treinamento de clientes
• Consultas de clientes
• Peças de reposição I conserto

Quadro 3.1. Modelo genérico de processo empresarial (com subprocessos)

• Etapa 2. Definição das atividades a partir dos processos/subprocessos

Conforme observado na figura 3.2, a definição das atividades torna-se fundamental

tanto para o custeio dos objetos de custos como para obtenção de informações para

melhoria dos processos e, consequentemente, da empresa como um todo. A definição
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das atividades e seu custeio é justamente o cruzamento entre os pontos de vista do

processo e do custeio baseado em atividades.

As atividades podem ser identificadas a partir de um detalhamento dos

subprocessos, já obtidos no modelo de processo empresarial. Deve-se ter sempre em

mente que a tarefa de identificar as atividades tem como razões principais: primeiro, a

utilização dos resultados no custeio baseado em atividades e, também, a busca por

melhoria de desempenho.

Assim, as atividades não devem ser tão detalhadas a ponto de gerar informações não

importantes, nem tão gerais sob pena de não gerar as informações necessárias. Toda a

definição das atividades deve ser feita com senso crítico e com o auxilio do pessoal

envolvido no processo, seja através de entrevistas ou de reuniões com grupos .

• Etapa 3. Efetuar a Análise de Valor do Processo ("Process Value

Analysis - PVA")

A Análise de Valor de Processo é parte integrante da Análise de Processo

Empresarial, e tem como objetivo principal a melhoria de desempenho da empresa.

Beischel-? apresenta a Análise de Valor do Processo como: "o método de análise

mais poderoso que os administradores financeiros podem usar para analisar a estrutura de

custos de uma companhia". O autor considera que, quando aplicado com bom senso e um

27BEISCHEL, Mark E. lmproving Production with Process Value Analysis. Journal 01 Accountancy. Sept.,
1990.



Capítulo 3 - A Mecânica do ABC 000 33

entendimento básico do negócio, a Análise de Valor de Processo é a base para outras

ferramentas de análise de custos, incluindo o custeio baseado em atividades.

Para que o ABC seja ferramenta do processo de aperfeiçoamento contínuo, não

basta a obtenção dos custos das atividades e dos objetos de custos, deve-se, com o auxilio

do PVA, analisar e agir sobre as oportunidades de melhoria.

Usando uma abordagem passo-a-passo pode-se realizar o PV A. Com base em

Beischel, apresenta-se a seguinte seqüência de procedimentos:

• lº Passo: Preparação de diagramas de fluxo para criar uma imagem visual de como o

produto se movimenta através da empresa, sempre com o auxílio do supervisor ou das

pessoas que realmente executam o produto ou serviço. Registra-se, também, o tempo

médio de cada atividade, incluindo manuseio de materiais, tempo de espera, movimento

para próximo passo e retrabalho .

• 22 Passo: Definição das atividades quesão "Valor Agregado" ("Value Added - VAIO)

ou "Não-Valor Agregado" ("Non-Value Added - NVA").

Uma atividade é VA, de acordo com Tumey", se ela é essencial ao consumidor e/ou

se ela é essencial ao funcionamento da organização. Todas as outras são NV A. Por

exemplo, a usinagem com precisão ótica é uma atividade VA para o consumidor que dá

destaque à performance por ela obtida. Também considerada atividade VA, a elaboração

de demonstrações financeiras não é de interesse imediato dos consumidores, mas satisfaz

28TURNEY, Peter B. Activity Based Management. Management Accounting. Jan., 1992.
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a uma necessidade da organização. As demonstrações financeiras devem ser preparadas

para satisfazer acionistas, banqueiros, o fisco e outros.

Uma atividade é considerada NV A se o consumidor não pediu por ela, mas mesmo

assim ela é executada, devido à ineficiência, desinformação ou devoção à complexidade

por parte do produtor. Como exemplo, pode-se citar o manuseio de materiais, o

retrabalho, "setup" de máquinas e filas de espera de processos.

A figura 3.3 apresenta diagramas de fluxo de um processo em que as atividades são

classificadas em VA ou NV A.

Diagrama 1 - atual - ciclo total de 20 dias:

Atividade: I 2 3 4 5 6

VA/NVA: INVAI NVA INVAlvA I NVA IVAI
Tempo: 5 2

7 8

NVA

8

Diagrama 2 - meta - ciclo total de 10 dias:

Atividade: I 2

VA/NVA: INVAI NVA

Tempo: 2

4 5 6 7 8

NVA

3

1. Atividades: Recebimento
2. Armazenagem de matérias primas
3. espera
4. Operação n". 1

5. Movimentação e espera
6. Operação n". 2
7. Armazenagem de produtos acabados
8. Despacho

Fig. 3.3 - Valor agregado versus não-valor agregado
Fonte: Beischel-?

29BEISCHEL, Mark E. Improving Production with Process Value Analysis. Journal of Accountancy. Sept.,
1990.



Capítulo 3 - A Mecânica do ABC ... 35

No pnmeiro diagrama o tempo de ciclo é de 20 dias e, através da redução, ou

mesmo eliminação, de tempos de atividades NV A, pode-se obter o tempo de ciclo de 10

dias, mostrado no segundo diagrama. Como resultado de um PVA, o tempo de ciclo das

atividades NV A foram reduzidos de 17 para 7 dias, resultando em economia substancial

para a empresa.

• 3º Passo: Busca das causas raízes. Através de entrevistas com supervisores e

superintendentes de plantas deve-se analisar por quê a empresa executa cada atividade

do processo. Este procedimento revelará a razão fundamental de cada atividade.

Os próximos passos serão citados apenas para que não se perca a seqüência

proposta por Beischel, entretanto, cada um dos seguintes passos serão abordados

detalhadamente, no momento oportuno.

• 4º Passo: Aplicação dos custos dos departamentos às atividades do processo de

fabricação. De acordo com o autor, este procedimento é mais uma arte que uma ciência,

devendo ser executado acompanhado dos supervisores e superintendentes. O custeio das

atividades é a proposta deste item 3.3.

• 5º Passo: Aplicação dos custos aos produtos baseado no seu consumo dos recursos. A

diferenciação das atividades que os produtos realmente requerem é importante, pois

assim será possível tomar providências objetivando a redução ou eliminação dos custos

das atividades que não agregam valor. O custeio dos produtos ou, de uma maneira

geral, dos objetos, é assunto a ser detalhado no item 3.4.
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• 6Q Passo: Sumarizar os processos e custos da produção para a administração.

Para que a administração possa distinguir imediatamente o problema, ao invés de se

perder em detalhes, a informação deve ser clara e concisa. Beischel sugere que, ao invés

de apresentar um processo com dúzias de atividades, elas sejam agrupadas como

movimentar, esperar, processar, embalar e armazenar, cada qual identificada como VA

ouNVA.

• 7Q Passo: Identificação de alternativas e sugestão de planos de ação. Inclui-se aqui a

redução de custos e a mudança de procedimentos de fabricação e de "mixes" de

produtos. Este passo é parte do desenvolvimento de um plano de melhoria, que será

visto a seguir, como a quarta etapa da Análise do Processo do Negócio .

• Etapa 4. Desenvolvimento de um plano de melhoria

A partir da Análise de Valor de Processo pode-se seguir para o desenvolvimento de

um plano de melhoria. Para se estabelecer um plano de melhoria deve-se, inicialmente,

identificar os problemas dos processos e suas causas básicas permitindo, assim, que se

desenvolva um plano que busque a solução dos problemas através do ataque às causas

básicas. Dentre as várias metodologias para solução de problemas, apresenta-se aqui, no

quadro 3.2, uma seqüência de procedimentos usada no Controle de Qualidade Total,

conhecida como "QC STORY".
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ETAPAS OBJETIVO

1. Identificação do problema Definir claramente o problema e reconhecer sua

importância

2. Observação do problema Investigar as características específicas do problema com

uma visão ampla e sob vários pontos de vista

3. Análise do problema Desco brir as causas fundamentais

4. Plano de ação Conceber um plano para bloquear as causas fundamentais

5. Ação Bloquear as causas fundamentais

6. Verificação Verificar se o bloqueio foi efetivo (se não, volte para a

etapa 2)

7. Padronização Prevenir contra o reaparecimento do problema

8. Conclusão Recapitular todo o processo do problema para trabalho

futuro

Quadro 3.2 - Metodologia de solução de problemas - adaptado de Campos-?

A seqüência mostrada no quadro 3.2 reveste-se de importância, pois promove a

eliminação de causas fundamentais.

As ferramentas normalmente utilizadas para alcançar os objetivos são as seguintes:

• Estratificação (divisão de um problema em estratos de problemas de origens

diferentes

• Diagrama de causa e efeito

• Diagrama de Pareto

• Lista de verificação ("check list")

30CAMPOS. Vicente Falconi. TQC: Controle da Qualidade Total. 4. Ed. Belo Horizonte: Fundação
Christiano Ottoni, 1992.
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As informações geradas pela especificação das atividades e pela análise de valor do

processo são de grande utilidade para a descoberta de muitos problemas e, os mais comuns,

de acordo com Ostrenga'+, são:

• Existência de lacunas na satisfação dos clientes externos,

• o desperdício, ou seja, a presença de atividades que não agregam valor,

• a ineficiência, mesmo que todas as atividades sejam de valor agregado e

• a instabilidade, causada por alta variação nos insumos, resultados, tempos e/ou

qualidade.

Para Ostrenga=, se as causas destes problemas forem removidas as economias serão

de longo prazo. Não basta, portanto, a simples redução dos custos, mas sim a administração

das atividades que consomem os recursos. As atividades são, desta forma, o "ponto focal da

administração total dos custos".

Considerou-se oportuno iniciar a discussão sobre a administração das atividades

neste momento, onde se aborda a definição das atividades. Posteriormente, no item 3.5, o

assunto será tratado sob a denominação de Gestão Baseada em Atividades (ABM - Activity

- Based Management) ou, de urna forma mais abrangente, de Gestão Total de Custos (TCM

- Total Cost Management).

3IOSTRENGA, Michael et aI. Guia da Ernst & Young para Gestão Total dos Custos. Rio de Janeiro:
Record, 1993.

320STRENGA, Michael R. Activities: The Focal Point ofTotal Cost Management. Managemenf
Accounting. Feb., 1990.
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3.3.2 Os Custos a Serem Atribuídos

Apesar da filosofia de atribuição de custos no sistema ABC ter diferenças

daquela utilizada no sistema tradicional, a base de dados de custos ainda é a mesma, ou seja,

os registros contábeis da empresa. É certo que estes dados são organizados de forma a

possibilitar a sua utilização pelo ABC, mas deve-se cuidar para que não se perca a

conciliação entre os custos e a contabilidade financeira, que é de fundamental importância

para se evitar distorções nas avaliações de resultados de cada período e nas medidas de

estoques'>. Como já visto, a elaboração de demonstrações financeiras e a mensuração

dos estoques é uma das principais funções dos sistemas de custos.

No sistema ABC também são incluídos custos não fabris. Koehler+' observa que a

habilidade em incluir custos não fabris no procedimento de custeio é um beneficio pouco

enfatizado do ABC. Apesar destes custos não serem incluídos no custeio por absorção

tradicional, a consideração de custos como "marketing", por exemplo, pode ser útil para a

tomada de decisões. Por outro lado, Sharp e Christensen'" acreditam que o custeio

baseado em atividades é uma tentativa de determinar o custo "completo" de um objeto de

custos e, como tal, "ele sofre de uma deficiência comum a todas as estimativas de custeio

completo: nem todos os recursos consumidos por um objeto de custos são evitáveis na

ausência deste objeto".

33MARTfNS, Eliseu Contabilidade de Custos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1991.
34 KOEHLER, Robert W. Triple- Threat Strategy. Management Accounting, p. 30 - 34, Oct. 1991.
35 SHARP, Douglas, CHR1STENSEN, Linda F. A New View of Activity-Based Costing. Management

Accounting, p. 32 - 35. Sept. 1991.
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A análise e preparação dos custos

Independente da forma como os autores propõem os procedimentos para o sistema

ABC, o que se pretende com a análise e preparação dos custos é, primeiro, a compreensão

da base de dados disponível a partir da contabilidade e, segundo, a restruturação destes

dados com vistas à apropriação dos custos às atividades.

O'Guin36, por exemplo, sustenta que o primeiro passo no projeto de um sistema

ABC é a designação de todos os custos, provenientes do razão geral, aos seus respectivos

departamentos. Assim, de acordo com o autor, a equipe de projeto será capaz de,

rapidamente, organizar os dados de uma forma que seja possível administrá-los. Essa

abordagem também permite à equipe identificar os custos e departamentos mais influentes

da companhia.

Após a obtenção dos custos integralmente distribuídos a cada departamento inicia-

se, então, o processo de designação dos custos dos departamentos de suporte aos Centros

de Atividades. Os Centros de Atividades, na visão de O'Guin, são processos homogêneos

como usinagem ou estampagem, ou ainda uma linha de produção ou processos de negócios,

tais como, distribuição e "rnarketing".

O processo de reorganização da classificação dos custos, das categorias do livro

razão para as categorias de atividades deve obedecer, conforme Ostrenga-", a seguinte

seqüência de procedimentos:

360'GUIN, Michael C. The Complete Guide to Activity-Based Costing. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1991.

370STRENGA, Michael et a!. Guia da ErnSI & Young para Gestão Total dos Custos. Rio de Janeiro:
Record, 1993.
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• Exame global dos dados da contabilidade: busca-se aqui a compreensão do

plano de contas e a elaboração de um esboço de um mapa organizacional com

base nas informações sobre os centros de custos existentes.

• Observação de oportunidades para condensação de dados: as contas

semelhantes devem ser combinadas.

• Análise dos centros de custos: Os centros de custos devem ser combinados

visando o custeio de atividades. Os centros de pequenos custos são combinados

com outros centros de Custos que realizem trabalhos semelhantes. A seqüência

dos centros deve refletir, dentro do possível, o fluxo do processo.

• Observação das apropriações ou rateios previamente feitos: se as

apropriações existentes já tem relação com a demanda por serviços entre os

centros de custos pode-se aproveitá-Ias, entretanto, se são arbitrárias, sem se

basear em serviços prestados ou demandas reais, deve-se modificá-Ias visando o

custeio baseado em atividades.

Assim, a partir da obtenção dos centros de custos, já reorganizados e com os custos

atribuídos, pode-se partir para a apropriação destes custos às atividades. A apropriação às

atividades, no sistema ABe, deve ser feita de acordo com o seu consumo dos recursos.

Assim, aqueles custos que podem ser apropriados diretamente às atividades, terão

prioridade. Quando esgotada esta possibilidade, os demais custos devem ser apropriados

usando os direcionadores de custos de primeiro estágio, que serão tratados no item a seguir.
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3.3.3 Os Direcionadores de Custos de Primeiro
Estágio

A interpretação do significado correto do direcionado r de custos de pnmeiro

estágio, também denominado de direcionador de recursos, é realizada de várias formas. De

acordo com O'Guin38, os direcionadores de custos de primeiro estágio representam o

consumo de recursos de suporte pelos centros de atividade. Dessa forma, através destes

direcionadores, os custos de suporte indiretos são atribuídos aos centros de atividades.

o autor cita, como exemplo, os direcionadores:

• Número de ordens de produção programadas

• Número de inspetores

• Quilowatts usados.

Outros exemplos de direcionadores de custos de primeiro estágio, de acordo com a

categoria de custos, são apresentados no quadro 3.3.

380'GUIN. Michael C. The Complete Guide ...
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Categoria de Custo Direcionador de Custo

De Ocupação (aluguel, arrendamento, Área (metros quadrados)

Impostos prediais, seguros contra fogo)

Depreciação Depreciação por localização

Setor de pessoal Número de empregados

Encargos sociais % do custo de mão de obra

Segurança e limpeza Área (metros quadrados)

Manutenção preventiva Nº de máquinas no programa

Registros nos cartões de tempo

Nº de quebras

Reparo de máquinas Registros nos cartões de tempo

Designações de trabalhadores

Ferramentaria Nº de ferramentas

Utilidades Medições

Inspeção Nº de inspeções

Designações de departamento

Armazenagem Nº de recebimentos e remessas

Controle de chão de fábrica Nº de movimentos

Engenharia Industrial Ordem de trabalho

Mudanças de rota

Estudos, levantamentos

Engenharia da qualidade Defeitos

Especificações de processo

Planos de testes

Quadro 3.3 - Direcionadores de Custos de primeiro estágio de acordo com categorias de custos - adaptado de
O'Guin39

Assim, O consumo de recursos da ferramentaria pelos departamentos de produção

podem ser atribuídos pelos registros nos cartões de tempo dos construtores de moldes e

390'GU1N. Michael C. The Complete Guide ...
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ferramentas. Os custos de controle de qualidade e de manuseio de materiais podem ser

distribuídos aos departamentos para os quais os inspetores de qualidade e o pessoal que

manuseia materiais são designados. Os custos de utilidade podem ser designados pelos

metros de instalação de gás e eletricidade colocados e inspecionados nos diversos

departamentos.

Os direcionadores de primeiro estágio afetam apenas indiretamente os custos dos

produtos, portanto o seu esquema de designação pode ser menos rigoroso que o adotado

para escolher os direcionadores de segundo estágio. Devido a essa menor exigência quanto

ao rigor, pode-se usar levantamentos ou organogramas para, rapidamente, designar muitos

custos de suporte aos centros de atividades. Entretanto, é preferível usar medidas de

atividades como direcionadores de primeiro estágio. Medidas como recebimentos e

remessas de itens de estoque no centro de atividade armazenamento agem como medidas de

produtividade para melhoria contínua.

Uma medida de atividade é definida por Brimsorr'? como um dado de entrada, ou

um dado de saída, ou um atributo fisico de uma atividade. Como exemplo o autor cita que o

dado de entrada para a atividade de compra é uma requisição de compra, e o dado de saída

é um pedido de compra. Assim o custo da atividade de compra pode ser expresso como o

custo por requisição de compra ou por pedido de compra.

Exemplos de medidas de atividades são apresentadas no quadro 3.4.

40BRIMSON. James A. Activity Accounting: an Activity-Based Costing Approach. New York: John Wiley
& Sons. 1991.
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Atividade Medidas de atividades

Contas a pagar Faturas

Cheques

Contas a receber Pedidos de clientes

Número de clientes

Controle de estoque Número de itens

Planejamento e controle de materiais Número de itens

Compra Número de pedidos de compras

Recebimento e armazenagem de

componentes

Número de pedidos de compra

Inspeção de entrada Número de inspeções

Controle da qualidade Número de inspeções

Avaliação de vendedores Número de vendedores

Certificação de vendedores Número de vendedores

Quadro 3.4. Medidas de atividades - adaptado de Brimson+!

São características de uma medida de atividade, de acordo com Brimson:

• A medida de atividade ideal é simples de entender, fácil de medir, fácil de obter das

fontes de dados existentes e diretamente relacionada aos fatores de produção da

atividade.

• Deve haver urna relação direta entre as mudanças no conteúdo de urna medida de

atividade e nos fatores de produção. Quando o conteúdo das atividades varia com

mudanças na organização, nas operações, na tecnologia e nas vendas, os fatores de

produção também variam. Assim, quando mudanças afetam a forma como as atividades

são realizadas, a medida de atividade deve ser reavaliada.

41 BRlMSON, James A. Activity Accounting ...



Capítulo 3 - A Mecânica do ABC 000 46

• Medidas de atividade se estendem além das medidas diretas de produção, como o custo

ou horas de mão de obra direta. Para os departamentos altamente automatizados a

medida horas-máquina pode ser relevante. Medidas fisicas relacionadas a peso, volume,

distância e área também podem ser utilizadas de acordo com a necessidade. Um

departamento de mão de obra indireta pode utilizar medidas como número, ou tempo, de

setups e peso de material movimentado.

• Através da determinação da saída e dos usuários da informação da atividade, os

administradores podem determinar se tais atividades estão a serviço de prioridades

imediatas e/ou de longo-prazo. Uma definição precisa das atividades e dos resultados

desejados é fundamental para alcançar esses resultados.

Na visão de Brimsorr'", quando uma medida de atividade representa o fator que

varia de acordo com os custos de um dado processo, esta medida de atividade não é o

direcionador de custos. O direcionado r de custo é o fator cuja ocorrência cria os custos.

Nesta visão, uma medida de atividade seria a variável dependente em uma análise de

regressão.

Para ilustrar a diferença, Brimson considera a atividade de inserção de componentes

em quadros eletrônicos. Quando o número de inserções acresce/decresce, os fatores de

produção (Mão-de-obra, tecnologia, e outros) devem estar simultaneamente ajustados. A

medida de atividade é, portanto, o número de inserções. Entretanto, o número de inserções

é causado por fatores tais como o projeto do produto e a tecnologia disponível. Estes

fatores, para o autor, representam os direcionadores de custos.

42BRlMSON, James A. Activity Accounting ...
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Neste trabalho considera-se o direcionador de custos de primeiro estágio como a

base para apropriação dos custos às atividades. Em uma analogia com o sistema tradicional

de custos, este direcionador aproxima-se da base usada para apropriar os custos indiretos

aos departamentos ou centros de custos. A diferença ocorre justamente no objeto da

distribuição, considerando, sempre, que são as atividades que consomem os recursos e que

deve haver urna relação lógica dos direcionadores com suas atividades.

A quantidade de cada direcionado r que está associada à atividade que se quer

custear é denominada como fator de consumo de recursos. Por exemplo, se o direcionador

de custos adotado for o número de empregados, então a quantidade de pessoas empenhadas

em cada atividade é o fator de consumo de recursos.

Identificadas as atividades, organizados os custos a serem distribuídos, designados

os direcionadores de custos de primeiro estágio e coletados os dados calcula-se, então, os

custos das atividades. As informações geradas neste ponto já são de grande valia para a

administração da empresa. Além do entendimento completo do processo da empresa,

dispõe-se agora dos custos das atividades que compõem este processo, já classificadas em

VA e NV A. A disponibilidade dos direcionadores de custos de primeiro estágio,

representados pelos fatores de consumo de recursos, facilita a tornada de decisões com

vistas à melhoria contínua.
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3.4 SEGUNDO ESTÁGIO: O CUSTEIO DOS
OBJETOS

o próximo passo, seguindo a mecânica do ABC, é o custeio dos objetos de custos,

de acordo com seu consumo das atividades.

3.4.1 Os Objetos de Custos

Os objetos de custos podem ser tanto os produtos, como serviços, lotes de

produtos, linhas de produtos ou serviços, peças, clientes ou outros, de acordo com

interesse da administração. O cálculo com acurácia dos custos dos objetos reveste-se de

importância por causa do grande número de decisões que utilizam estes resultados. A

informação de custos de produtos é requerida para atingir objetivos como os seguintes:

• Estabelecimento de preços de venda

• Estimativa de custos de novos produtos

• Determinação da lucratividade para expansão ou abandono de diferentes

segmentos de negócios, tais como linhas de produtos, segmentos de mercado,

canais de distribuição, ou clientes

• Cálculo de margem bruta associada com produtos individuais

• Facilitar decisões sobre se fabricar internamente uma peça ou comprá-la de um

fornecedor externo - decisão "fazer / comprar"

• Auxílio no processo de análise de investimentos

• Valoração de estoques e cálculo dos custos de produtos vendidos para

demonstrações financeiras externas
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Uma grande diferença entre o sistema tradicional de custos e o sistema ABC,

encontra-se neste estágio, pois no sistema ABC são utilizados muitos direcionadores para

rastrear o consumo das atividades, enquanto que no sistema tradicional utiliza-se apenas

uma ou duas bases para apropriar os custos dos centros de custos aos objetos.

o procedimento para determinar os custos dos objetos inclui duas tarefas

fundamentais: O agrupamento de custos de atividades e a escolha dos direcionadores de

custos de segundo estágio, que serão tratados a seguir.

3.4.2 Os Grupos de Custos de Atividades

Para se obter maior acurác ia, o cálculo dos custos dos objetos deveria ser feito a

partir do consumo de recursos de cada atividade, ou seja, com a utilização de um

direcionador de custos de segundo estágio para cada atividade. Entretanto, por não ser

economicamente praticável, as atividades são agregadas em grupos de custos de atividades

e, assim, cada grupo é rastreado por um único direcionado r de custos.

Devido à impossibilidade de agrupar atividades que sejam homogêneas e

perfeitamente correlacionadas, busca-se formar grupos com atividades com maior

homogeneidade possível e com alto grau de correlação.

Ostrenga et a1.43 listam alguns fatores a considerar quando da consolidação das

atividades em grupos:

430STRENGA. Michael et aI. Guia da Ernst & Young para Gestão Total dos Custos. Rio de Janeiro:
Record. 1993.



Capítulo 3 - A Mecânica do ABC 000 50

• Os grupos de atividades devem ser definidos com a consciência de que será usado

um direcionador para apropriar seus custos aos objetos.

• As atividades que têm a mesma causa básica são candidatas prováveis à

consolidação.

• Atividades pertencentes à categorias diferentes como, por exemplo, atividades

VA com NV A, não devem ser combinadas.

• As atividades com custo relativamente insignificante devem ser combinadas com

atividades correlatas.

Verifica-se, portanto, que a formação dos grupos de custos de atividades reveste-se

de grande importância na implementação do custeio baseado em atividades. Esta tarefa deve

ser realizada com o pensamento voltado para frente, analisando sempre quais informações

serão geradas para melhor administração dos custos. Grupos de atividades mal formados,

além de reduzir substancialmente a acurácia, podem "esconder" custos de atividades que

deveriam ser gerenciadas, incorrendo em erros já cometidos pelo sistema tradicional de

custos.

De acordo com Cooper+', a dificuldade em projetar bons sistemas de custos está em

encontrar um sistema que é econômico para se manter, sem que se introduza distorções

excessivas devido à agregação de atividades diferentes. O autor analisou os níveis da

distorção gerada pela utilização de um único direcionador para rastrear duas ou mais

atividades agregadas. De acordo com o autor, três fatores determinam se um único

direcionador é aceitável ou não:

44 COOPER, Robin, The Rise of Activity-Based Costing - Part Three: How Many Cost Drivers Do You
Need. and How Do You Select Them? Journal of Cost Management. Winter, 1989, p. 34-46.
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1. A diversidade de produtos

2. Os custos relativos das atividades agregadas

3. A diversidade de volume

Estes fatores são comentados a seguir:

1. A diversidade dos produtos:

Produtos que consomem atividades em proporções diferentes são considerados

como produtos diversos. Ora, é improvável que se encontre dois produtos diferentes que

consumam atividades em uma mesma proporção; portanto, sempre se introduzirá

determinada distorção ao agrupar atividades. Quanto maior a diversidade dos produtos,

maior a distorção nos custos. Através de um exemplo, extraído de Cooper, pode-se clarear

esta afirmação:

Supondo dois produtos sendo fabricados em lotes de mesmo tamanho de cinqüenta

unidades. Os produtos A e B requerem duas atividades: Inspeção e usinagem. Estas

atividades custam a mesma quantia por hora. Ambos os produtos também consomem uma

hora de usinagem por unidade. Entretanto leva-se dez horas para inspecionar a primeira

unidade produzida de A e cinco horas para inspecionar a primeira unidade produzida de B.

O grau de diversidade dos produtos pode ser calculado pela relação entre as razões

das duas atividades consumidas por cada produto, como mostrado a seguir:
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• Razão entre as duas atividades consumidas por A: dez horas de inspeção por

cinqüenta horas de usinagem para cada lote (10/50).

• Razão entre as duas atividades consumidas por B: cmco horas de inspeção por

cinqüenta horas de usinagem para cada lote (5/50).

• Grau de diversidade entre os produtos: (10/50)/(5/50) = 2

A distorção introduzida pela utilização de apenas um direcionador de custos para

rastrear as duas atividades pode ser medida como segue:

Se o direcionador de custos escolhido for "horas-máquina", quantidades iguais da

atividade "inspeção" serão rastreadas para cada produto, ou seja, 7,5 horas de inspeção

serão rastreadas para cada lote dos produtos A e B. Como o produto A necessita, na

realidade, de 10 horas de inspeção, a relação do custo de inspeção real para o informado é

de 1,33 (1017,5). O produto B apresenta uma relação do custo de inspeção real para o

informado de 0,67 (517,5).

Conclui-se, portanto, que o custo real de inspeção do produto A é 1,33 vezes o

custo informado para esta atividade. Da mesma forma, o custo real de inspeção do produto

B é de 67% de seu custo informado. Assim, o produto A está sendo subcusteado, e o

produto B sobrecusteado.

A distorção será tanto maior quanto maior for a diversidade entre os dois produtos,

como pode ser visto na figura 3.4.
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Fig. 3.4 - Distorção introduzida no custo da atividade de inspeção do produto A devido à diversidade de
produtos

Pode-se gerar, de maneira análoga, o gráfico relativo ao produto B, que apresentará

relação entre custos real e informado com valores menores que uma unidade.

Observa-se que a distorção ocorre porque o direcionador de custos utilizado para

rastrear os custos do grupo de atividades, não se relaciona diretamente com a atividade de

inspeção. Dessa forma, como será demonstrado no próximo item, quanto maior a

participação da atividade de inspeção, maior será a diferença entre o custo real e o custo

informado do produto.

2. Os custos relativos das atividades agregadas

A participação relativa do custo de cada atividade no processo produtivo também é

um fator que pode influenciar na aceitação destas atividades em agrupamentos

representados por um único direcionador de custos. Pode-se ilustrar esta afirmação

utilizando os dados numéricos do exemplo adotado no item anterior, considerando
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entretanto, custos por hora diferentes para cada atividade. A figura 3.5 mostra a distorção

provocada no custo do produto A em função do grau de diversidade dos produtos, para

diferentes participações do custo da atividade de inspeção no custo total do grupo de

atividades.
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Fig. 3.5 Distorção no custo do produto A, para várias participações do custo da atividade de inspeção

Observa-se que, quanto maror a participação da atividade de inspeção, maior a

distorção, para um mesmo grau de diversidade de produtos. A explicação para este fato é

lógica, pois, quanto maior a participação de uma atividade em um grupo de custos que

utiliza um direcionado r de custos com baixa relação com esta atividade, maior distorção

será introduzida nos custos dos produtos que consomem tais atividades.

Nota-se, também, que, se não houvesse diversidade de produtos, ou seja, se o grau

de diversidade fosse igual à unidade, não ocorreria distorção no custo dos produtos apenas

pelo fato de uma atividade apresentar maior participação relativa nos custos. O fato de dois

produtos consumirem, cada um. as atividades de um grupo em uma mesma proporção,
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anularia o efeito de uma participação maior ou menor dos custos de cada atividade neste

grupo.

Conscientes, entretanto, que sempre ocorrerá maior ou menor diversidade de

produtos, toma-se interessante que aquelas atividades que, quando participantes de um

grupo, provocam maior grau de diversidade de produtos, sejam de baixo custo relativo. Se

estas atividades tiverem alto custo relativo, o agrupamento deve ser repensado a fim de que

menores distorções sejam introduzidas nos custos dos objetos.

3. A diversidade de volume

Ocorre diversidade de volume quando os produtos são fabricados em lotes de

tamanhos diferentes. Se, para o exemplo anterior, o lote de produção do produto A

continua sendo de 50 unidades, mas o produto B é fabricado em lotes de apenas 5 unidades,

a diversidade de volume será de 10 (50/5).

Neste caso, o direcionador de custos "máquinas-hora" rastreará 15/55 horas de

inspeção para cada unidade dos produtos A e B. O lote do produto A receberá 13,64 horas

de inspeção (50 x 15/55), quando, na realidade deveria receber 10 horas. Assim a razão do

real para o informado será de 0,733 (10/13,64).

Maior distorção ocorre no produto B, que recebe 1,36 horas de inspeção, quando,

na realidade usa 5 horas. A razão das horas de inspeção reais para as informadas é de 3,67

(5/1 ,36). A figura 3.6 mostra como a diversidade de volume dos produtos influencia na

distorção dos custos de inspeção no produto A.
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Fig. 3.6 - Distorção no custo de inspeção, para o produto A, considerando a influência da diversidade de
volume

A figura 3.7 apresenta a distorção dos custos de inspeção para o produto B, em

função da diversidade de produtos, para graus 1 e 10 de diversidade de volume.
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Fig. 3.7 - Distorção do custo de inspeção, para o produto B, considerando a influência da diversidade de
volume

Observa-se que, quando a diversidade de volume é maior que a unidade, a distorção

do custo de inspeção nos produtos A e B é menor do que quando não há diversidade de
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volume, ou seja, quando ela é unitária. Este fato ocorre porque a diversidade de produtos e

a diversidade de volume tendem a se neutralizar quando o produto que utiliza com maior

intensidade a atividade não relacionada diretamente com o direcionador de custos, é

fabricado em lotes maiores, como é o caso do produto A.

Entretanto, se os produtos de menor intensidade, como o produto B, são fabricados

em lotes maiores, as diversidades de produto e de volume tendem a se reforçar, causando

maiores distorções nos custos dos produtos. Se o tamanho dos lotes forem invertidos

(produto A com lotes de 5 unidades e produto B com lotes de 50 unidades) a diversidade

de volume será de 0,1 (5/50). A razão do custo de inspeção real para o informado será de

7,35 (10/1,36) para o produto A e de 0,37 (5/13,64) para o produto B.

As figuras 3.8 e 3.9 mostram a distorção do custo da atividade de inspeção nos

produtos A e B, respectivamente, em função do grau de diversidade dos produtos, para

diversidades de volume de 1 e 0,1.

...... - -Õiv~ vol.: 0,]...

Div. vol.: I
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Diversidade de produtos

Fig. 3.8 . Distorção do custo de inspeção, para o produto A
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Fig. 3.9 - Distorção do custo de inspeção, para o produto B

Para graus de diversidade de volume cada vez menores que a unidade, a distorção

do custo de inspeção nos produtos torna-se maior. Como o direcionador de custos adotado

é relacionado ao volume, se os produtos que utilizam, com maior intensidade, atividades

não relacionadas ao. volume, forem fabricados em lotes de menor tamanho, a distorção do

custo destas atividades será alavancada para cima.

No exemplo, a atividade de inspeção está sendo rastreada aos produtos pelo

direcionador "horas-máquina", assim, o produto A, que é fabricado em lotes de menor

tamanho, recebe menos custos daquela atividade. Mas é o produto A que utiliza com mais

intensidade a atividade de inspeção, fazendo com que a informação relativa ao custo de

inspeção nos produtos seja apresentada de forma totalmente diferente da realidade.

o estudo dos fatores que determinam se um agrupamento de atividades é adequado

é de grande importância. A possibilidade de agrupar mais ou menos atividades, provocando

as menores distorções possíveis, vai determinar a quantidade necessária de direcionadores

de custos de segundo estágio e, consequentemente, o custo de implantação e operação do

sistema ABC.
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A partir do que foi exposto acima, pode-se concluir que a precisão dos resultados de

um sistema ABC, considerada como uma de suas grandes vantagens, pode ser afetada em

grande parte pela dificuldade de compor os grupos com atividades de mesma causa básica.

Verificou-se, também, que não basta estudar as atividades para decidir sobre esta

composição, mas também como os produtos utilizarão estas atividades e em que quantidade

os produtos serão fabricados.

3.4.3 Os Direcionadores de Custos de Segundo
Estágio

Os Direcionadores de Custos de Segundo Estágio, também denominados de

Direcionadores de Custos de Atividades, são utilizados para atribuir os custos dos grupos

de custos de atividades para os objetos de custos. A função básica destes direcionadores é a

de possibilitar, da melhor forma possível, o rastreamento dos custos das atividades aos

produtos, de acordo com sua utilização das atividades.

Para Nakagawa" o direcionador de custos é um evento ou fator causal que

influencia o nível e o desempenho de atividades e o consumo resultante de recursos. O

direcionado r de segundo estágio, segundo o autor, é usado no ABC como mecanismo para

rastrear e indicar as atividades necessárias para a fabricação de produtos ou atender clientes.

A análise dos direcionadores, que consiste em examinar, quantificar e explicar seus efeitos

sobre as atividades, produtos e clientes, é essencial para o processo "kaizen" (melhoria

contínua), com propósitos de reduzir ciclos e tempos de lançamento e de produção de

45NAKAGA WA, Masayuki. ABC: Custeio Baseado em Atividades. São Paulo: Atlas, 1994.
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produtos, buscar a melhoria da qualidade de produtos e de atendimento de clientes e a

redução de custos.

Nesta linha, Turney" afirma que a compreensão e a administração dos

direcionadores de custos são decisivos ao aperfeiçoamento, mas o simples entendimento de

que os desperdícios existem não resultam em sua automática remoção. Apenas quando as

causas dos desperdícios são "endereçadas" (através dos direcionadores de custos) é que os

desperdícios podem ser removidos.

Para Gilligarr'", o componente mais importante do ABC é o direcionado r de custos,

pois são eles que causam os produtos a serem diferentes, a se moverem diferentemente e a

absorver custos indiretos diferentemente.

De acordo com O'Guin48, a seleção dos direcionadores de segundo estágio é o

ponto crucial de um projeto ABC. Para o autor, o uso destes direcionadores é o que causa

a maior diferença entre o sistema tradicional de custos e o ABC. São eles que determinam a

acurácia e a complexidade do sistema.

No segundo estágio dos sistemas tradicionais de custos, a atribuição dos custos dos

centros de custos produtivos aos objetos de custos é realizada através de bases de

apropriação quase sempre relacionadas ao volume, como por exemplo, horas de mão-de-

46TURNEY, Peter B. Activity Based Management. Management Accounting. Jan., 1992.
47GILLlGAN, Brian P. Traditional Cost Accounting Needs Some Adjustments ... As Easy As ABC.

Industrial Engineering. Apr., 1990
480'GUIN, Michael C. The Complete Guide to Activity-Based Costing. Englewood Cliffs: Prentice Hall,

1991.
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obra direta, valor da mão-de-obra direta e horas-máquina. A proporção de utilização destas

bases, neste sistema, é a seguinte:

Horas de Máquina
15%

Outros
20%

Horas de Mão~e-
Obra Direta e

Horas de Máquina
25%

Mão-de-Obra
Direta
40%

Fig. 3.10 - Proporção de utilização de bases para apropriação de Custos Indiretos no Sistema Tradicional de
Custos

Fonte: DEVEUN, Nick49

No sistema ABC, além destas bases tradicionais, utiliza-se um grande número de

direcionadores de segundo estágio. Como exemplo, pode-se citar:

Número de inspeções, número de recebimentos, número de lotes, tamanho de lotes,

número de movimentos, número de trocas de ferramentas, número de "setups", tempo de

"setup", tempo de processamento, tempo de armazenamento em conjunto com quantidade

armazenada, número de pedidos de clientes, número de chamadas telefônicas, número de

peças para montar, número de mudanças na engenharia, número de unidades boas ou ruins

produzidas, proporções igualmente distribuídas e muitos outros.

Para Cooper'", três fatores devem ser considerados quando se seleciona um

direcionado r de custos:

49 DEVEUN. Nick, Gerenciamento de Custo Baseado em Atividades: ABCM. 2ª ed. São Paulo: [MAM,
1995

50COOPER, Robin, The Rise of Activity-Based Costing - Part Three: How Many Cost Drivers Do Vou
Need, and How Do Vou Select Them? Journal of Cost Management. Winter, 1989, p. 34-46.
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1. A facilidade de obtenção dos dados requeridos pelo direcionador de custos (custo

de mensuração);

2. A correlação do consumo da atividade representada pelo direcionador de custos e

o consumo real (coeficiente de correlação) e

3. O comportamento induzido por aquele direcionador (efeitos comportamentais).

Comenta-se, a seguir, cada um destes fatores:

3.4.3.1 A facilidade de obtenção dos dados requeridos pelo direcionador

de custos (custo de mensuração):

O custo de um sistema ABC está relacionado à quantidade adotada de

direcionadores de custos e à dificuldade de obtenção dos dados relativos a estes

direcionadores. O custo para atingir determinada precisão e acurácia por utilizar o sistema

não deveria ultrapassar o beneficio advindo da implantação do ABC.

Para O' Guin>' deve-se tentar usar apenas direcionadores cujos dados são

correntemente coletados. Dessa forma os cálculos são mais confiáveis e a empresa evita a

despesa adicional para obtenção de nova informação. Quando se usa dados coletados

estritamente para custos, freqüentemente se encontra problemas em manter os dados

precisos. Para o autor, as medidas de atividade correntemente registradas e encontradas em

registros históricos são preferidas, pois ajudam a testar quão bem os direcionadores de

custos predizem o consumo de recursos. O autor lembra que sistemas como MRP

5IO'GUIN, Michael C. The Complete Guide to Activity-Based Costing. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1991.
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(materiais requirements planningy, MRP II (manufacturing resources planning) e DRP

tdistribution requirements planning) registram um número inacreditável de medidas de

atividades. Nestes sistemas pode-se encontrar, já disponível, um grande número de boas e

precisas medidas de atividades.

Procura-se, também, reduzir os custos de mensuração usando direcionadores cujas

quantidades são relativamente mais fáceis de se obter, ou seja, pela substituição, em alguns

casos, por direcionadores que capturem indiretamente o consumo das atividades pelos

produtos. Cooper-? exemplifica este fato com a reposição do direcionador "horas de

inspeção" pelo direcionado r "número de inspeções". Esta reposição é considerada aceitável

se a duração de cada inspeção é aproximadamente a mesma.

A reposição de direcionadores que capturem a duração de uma atividade pelo uso

de direcionadores que capturem o número de transações geradas por uma atividade pode

ser interessante na redução dos custos de mensuração do ABC, uma vez que os dados

podem já estar disponíveis. Isto ocorre no caso de direcionadores como "número de

requisições de materiais", "número de ordens processadas", "número de expedições" e

outros direcionadores.

A facilidade de obtenção dos dados referentes é apenas um dos fatores que devem

ser considerados para a seleção dos direcionadores de custos. Outros fatores, como

correlação e comportamento induzido são comentados a seguir.

52COOPER, Robin, The Rise of Activity-Based ...
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3.4.3.2 A correlação do consumo da atividade representada pelo

direcionador de custos e o consumo real (coeficiente de correlação):

Um direcionador de custos de segundo estágio deve captar, da melhor forma

possível, o consumo real de uma atividade, ou grupo de atividades, pelos produtos. A

medição de quão bem um direcionador representa uma atividade é realizada pela correlação

entre as quantidades de cada atividade que o direcionador rastreia para os produtos versus o

consumo real da atividade pelos produtos.

Os projetistas de sistemas ABC são interessados tanto na precisão geral, isto é, em

quão precisos são os custos dos produtos na média, quanto na precisão específica, ou seja,

em quão preciso é o custo de um produto X. Assim, as definições estatísticas normais não

podem ser usadas para ajudar a selecionar direcionadores de custos. Cooper-' ilustra este

problema com o exemplo mostrado no quadro 3.5, que mostra o consumo real de uma

atividade por quatro produtos (PI, P2, P3 e P4) e as quantidades associadas com quatro

direcionadores potenciais de custos.

Produtos Coeficiente de correlação
PI P2 P3 P4

Quantidade real de I 2 2 3 -
atividade consumida
Direcionador 1 5 1 5 I Baixo
Direcionador 2 1 2 2 10 Baixo
Direcionador 3 1 1 2 2 Médio
Direcionador 4 1 2 2 3 Alto

Quadro 3.5 - Correlação de quatro direcionadores de custos

53COOPER. Robin, The Rise of Activiry-Based ...
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o uso do direcionador de custos 1, que tem baixo coeficiente de correlação, fará

com que os custos informados de todos os produtos sejam imprecisos. O direcionador 2

capta perfeitamente o consumo da atividade pelos três primeiros produtos, mas é totalmente

incorreto para o produto 4. O direcionador 3 tem um coeficiente de correlação médio e os

custos informados serão razoáveis, mas não perfeitos. O uso do direcionado r 4,

perfeitamente correlacionado, não introduzirá distorções.

A grande dificuldade de operacionalização da idéia de Cooper está na coleta dos

dados da quantidade real de atividade consumida pelos produtos. Em que se deve basear

para identificar quais são estas quantidades? a resposta a esta pergunta seria o

direcionado r ideal de custos.

Outra forma de abordar o problema é tratada por Roth e Borthick>'. Os autores

ponderam que, apesar dos sistemas ABC fornecerem freqüentemente melhores dados de

custos de produtos que os sistemas baseados em volume, eles são fundamentados em um

número de considerações que deveriam ser avaliadas antes dos custos ABC serem

considerados superiores. Uma destas considerações é a de que os custos, em cada grupo de

custos são estritamente proporcionais à atividade, ou seja, que todos os custos de um grupo

deveriam variar proporcionalmente com as mudanças no nivel de atividade.

Esta consideração será violada por várias condições, incluindo a presença de custos

não lineares. Como exemplos cita-se os custos que são sujeitos ao fenômeno da curva de

aprendizagem, a presença de custos fixos e variáveis em um grupo de custos e os custos

conjuntos que não são estritamente proporcionais à atividade.

54ROTH. Howard P., BORTHlCK, A. F. Are Vou Distorting Costs by Violating ABC Assurnptions?
Management Accounting. Nov., 1991.
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Para avaliar se os custos são estritamente proporcionais à atividade, Roth e Borthick

utilizam a análise de regressão. Se os dados de atividades e de custos de um grupo de

custos são disponíveis por vários meses, a análise de regressão pode ser conduzida para

determinar se há um termo constante significante. Os autores adotam, como ilustração, os

dados de custos de um Departamento de Energia e os Quilowatts-hora usados, por um ano,

mostrados no quadro 3.6.

Mês Quilowatts-hrs usados Custo
1 500.000 50.000
2 450.000 48.000
3 525.000 51.000
4 620.000 54.800
5 630.000 55.200
6 740.000 59.600
7 490.000 49.600
8 620.000 54.800
9 640.000 55.600
10 550.000 52.000
11 570.000 52.800
12 590.000 53.600

Quadro 3.6 - Custos e Quilowatts-hora usados de um departamento de energia

Como resultado de uma análise de regressão encontra-se um termo constante

significativo de 30.000, ou seja, para nenhum Quilowatt-hora usado ainda tem-se um custo

de $ 30.000. Isto significa, de acordo com os autores, que todos os custos não são

proporcionais ao direcionado r de custos adotado da atividade. Se este termo constante

representa custos de capacidade, a atribuição deles aos produtos usando uma medida de

capacidade forneceria melhores resultados de custeio que a atribuição de todos os custos

usando uma medida de atividade real.
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Para Novin" deveria haver uma forte relação causa-efeito entre os custos indiretos

de fabricação incorridos e a base escolhida para sua aplicação. De acordo com o autor, o

uso de uma técnica objetiva, a análise de regressão, além da experiência ou observação das

atividades, pode ser útil na verificação da relação entre os custos indiretos e os vários

direcionadores de custos. A análise de regressão requer dados reais das variáveis

selecionadas para vários períodos. Novin exemplifica o método com os dados mostrados no

quadro 3.7.

Mês Custos Indiretos Horas MOD Horas-máq uina NQ de "Setups"
1 155.000 985 1.060 200
2 160.000 1.068 1.080 225
3 170.000 l.095 1.100 250
4 165.000 1.105 1.200 202
5 185.000 1.200 1.600 210
6 135.000 1.160 1.100 150
7 145.000 1.145 1.080 165
8 150.000 1.025 1.090 180
9 180.000 l.115 1.300 204
10 175.000 1.136 1.400 206
11 190.000 1.185 1.500 208
12 200.000 1.220 1.700 212

, . -Quadro 3.7 - Dados de custos e direcionadores para análise de regressao

Usando uma planilha Lotus 1-2-3 o autor chegou aos resultados mostrados no

quadro 3.8.

55NOVIN. Adel M. Applying Overhead: How to Find the Right Bases and Rates. Management Accounting.
Mar.. 1992.
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Resultados da regressão para Custos Indiretos e Horas-MOD
Constante: 919,02
Coeficiente X: 148,74
R2: 0,29

Resultados da regressão para Custos Indiretos e Horas-máquina
Constante: 72.793,81
Coeficiente X: 74,72
R2: 0,77

Resultados da regressão para Custos Indiretos e Número de
"Setups"

Constante: 74.033,14
Coeficiente X: 465
R2: 0,39

Quadro 3.8 - Resultados da regressão

De acordo com os resultados de R2, as Horas-máquina explicam em torno de 77%

das mudanças na variável Custos Indiretos, enquanto que o Número de "Setups" e as

Horas-MOD explicam 39% e 29%, respectivamente. Assim o autor conclui que a base mais

apropriada aparenta ser Horas-máquina, pois apresenta relação mais forte com os custos

indiretos.

Baseado nos resultados da regressão a relação linear estimada entre os Custos

Indiretos (CI) e as Máquinas-Hora (MH) pode ser representada pela reta de regressão

simples:

CI = 72.794 + 74,72 MH

Onde 72.794 é uma estimativa dos custos indiretos fixos mensais e 74,72 é a taxa

para aplicação de custos indiretos variáveis, ou seja, 74,72 por Hora-máquina.
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Em uma análise sobre os resultados da implantação do sistema ABC em uma

unidade da Hewlett-Packard (HP), Merz e Hardy= confirmaram que os direcionadores de

custos, atualmente selecionados pela empresa, são realmente correlacionados com os custos

indiretos em seus grupos de custos.

Apesar de acreditarem que o julgamento de engenheiros e do pessoal da produção,

familiarizados com processos técnicos, ser a única forma prática para definir grupos de

custos e direcionadores de custos, os autores afirmaram que esta tarefa foi realizada através

de uma intensa análise do processo de produção e dos padrões de comportamento de

custos. Ainda assim, dos dez direcionadores de custos correntemente usados, apenas três

não foram, de alguma forma, modificados, durante os quatro anos de ABC.

Se a experiência adquirida pela equipe que implanta e controla o sistema ABC for

complementada por resultados obtidos através de uma metodologia que incorpore métodos

de decisão multicriterial e técnicas estatísticas, tanto a seleção, como o controle de

direcionadores de custos, serão mais confiáveis.

Outro fator a ser considerado na seleção e controle dos direcionadores de custos

será comentado a seguir.

56MERZ, C. M., HARDY, A. ABC Puts Accountants on Design Team at HP. Management Accounting,
Sept., 1993
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3.4.3.3 O comportamento induzido pelo direcionador de custos (efeitos

comportamentais).

Segundo Cooper-", em geral, um direcionador de custos afeta o comportamento dos

indivíduos, se eles sentem que sua performance será, de alguma forma, avaliada com base

no custo por unidade daquele direcionador. Assim, a importância dos efeitos

comportamentais não deveria ser subestimada. Os efeitos comportamentais podem ser

proveitosos para a empresa, mas também podem ser prejudiciais. O comportamento

proveitoso ocorre, é claro, quando o comportamento que resulta do uso de um determinado

direcionador é desejado.

Como já visto no capítulo 2, de acordo com Hiromoto ", muitas companhias

japonesas continuam apropriando Custos indiretos baseado em Mão-de-Obra Direta pois

cria-se o forte, e desejado, incentivo pró-automação. Neste caso pode-se observar que o

efeito comportamental supera o interesse por custos mais precisos dos produtos.

Os efeitos comportamentais podem ocorrer de forma proveitosa ou prejudicial até

mesmo para um único direcionado r de custos, por exemplo, se os custos de um grupo de

custos são rastreados aos produtos com base no direcionado r "Número de 'Setups''', as

pessoas podem ser encorajadas a reduzir o custo dos "Setups", mas também serem

encorajadas a programar tamanhos de lotes maiores, podendo prejudicar a flexibilidade do

sistema de produção.

57COOPER. Robin, The Rise of Activity-Based ...
58HIROMOTO, Toshiro. Another Hidden Edge - Japanese Management Accounting. Harvard Business

Review. July/Aug., 1988.
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Na opinião de O'Guin59, "a filosofia de que um sistema de custos deveria encorajar

um determinado tipo de comportamento é errada e, esta, não é a proposta de um sistema de

custos". Para o autor o objetivo de um sistema de custos é o de informar custos com tanta

acurácia quanto possível. Encorajar ou desencorajar comportamento, para ele, não é

prerrogativa de um sistema de custo, mas sim do sistema gerencial de incentivos.

3.5 GESTÃO TOTAL DOS CUSTOS (TCM)

A Gestão Total dos Custos (TCM - "Total Cost Management") é uma filosofia de

gerenciamento de todos os recursos da empresa e das atividades que consomem estes

recursos. Os princípios básicos do TCM são:

• Análise do Processo do Negócio (BPA)

• Custeio Baseado em Atividades (ABC)

• Aperfeiçoamento Contínuo

Gerenciar custos em um ambiente TCM significa focalizar sobre atividades e os

eventos, circunstâncias ou condições que causam ou "direcionam" estas atividades que

consomem custos. Pode-se observar, então, a importância do entendimento da mecânica do

ABC e, consequentemente, dos direcionadores de custos na Gestão Total dos Custos.

590'GUIN. Michael C. The Complete Guide 10 Activity-Based Costing. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1991.
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Além do uso da informação de atividades para :finsgerenciais a Gestão Total dos

Custos objetiva, ainda, a integração dos dados financeiros, incluindo a gestão de

investimentos, a contabilidade por responsabilidade e as medidas de performance.

A Gestão Total dos Custos engloba a Gestão Baseada em Atividades (ABM -

Activity-Based Management). De acordo com Turneys? o uso do ABC para melhorar um

negócio é chamado ABM. Para ele o ABM e o ABC são feitos um para o outro. O ABC

fornece a informação e o ABM usa esta informação em várias análises para a melhoria

contínua. O relacionamento entre o ABC e o ABM pode ser visto na figura 3.11.

Ponto de vista de atribuição
nE" r,,<:tn<:

Recursos Processo de
Ponto de vista do Melhoria

processo Contínua•
Direcionadores Medidas de ~ f-

de Custos ~ Atividades Performance ABM
H ~

1,
Objetos de

Custos

Fig. 3.11 - Como o ABM usa informações do ABC
Fonte: Turney

A figura 3.11 apresenta duas partes e cada uma tem um papel crítico no ABM. A

primeira parte, a do ponto de vista da atribuição de custos, é usada para tomada de

decisões que incluem: apreçamento, fonte de informações sobre produtos, projeto de

60 TURNEY. Peter B. Activity Based Management. Management Accounting. Jan., 1992
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produtos e fixação de prioridades para esforços de melhoria. A segunda parte, que trata sob

o ponto de vista do processo, reflete a necessidade de uma nova categoria de informações

sobre a performance das atividades. Estas informações são obtidas através dos

direcionadores de custos e das medidas de performance. Elas ajudam a identificar

oportunidades de melhoria e a forma de obtê-las.

Os direcionadores informam como uma atividade é executada e quanto esforço deve

ser despendido para realizar o trabalho. As medidas de performance descrevem o trabalho

realizado e os resultados obtidos em uma atividade, ou seja, informam quão bem uma

atividade é executada.

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se, através da literatura citada, que o sistema ABC pode possibilitar

condições para a melhoria contínua da empresa. A compreensão de seu sistema de

produção pode ser realizada através da Análise de Processo Empresarial. A definição e

classificação das atividades em VA e NV A e a Análise de Valor do Processo são

ferramentas que, por si só, já trazem vantagens para a administração da empresa na busca

pelo aperfeiçoamento. O custeio das atividades, resulta em "feedback" poderoso para a

administração, pois a tomada de decisões pode ter seu resultado avaliado através da

variação dos custos destas atividades. Já o custeio dos produtos é realizado com detalhes

que visam proporcionar maior precisão e maior auxílio à decisão. Mas nada disso é possível

se não forem utilizados os direcionadores de custos adequados.
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o custo de uma atividade deve refletir o consumo de recursos realizados por esta

atividade. O custo de um objeto de custos deve refletir seu uso das atividades. São os

direcionadores de custos que permitem ao sistema ABC estabelecer a relação entre

recursos, custo de atividades e custo de objetos.

Demonstrou-se, neste capítulo, que o sistema de custos ABC apresenta distorções

que podem comprometer seus resultados. O nível destas distorções é função dos

direcionadores usados. É o direcionador de custos de um grupo de recursos - ou de

atividades - que determina quais os recursos ou atividades que podem ser agrupadas. O

custo do sistema depende da quantidade de direcionadores. A precisão dos custos das

atividades e dos produtos dependem da correlação dos direcionadores com os custos

indiretos.

A importância da revisão crítica destes itens está, principalmente, em alertar sobre

os cuidados que devem ser tomados na utilização do sistema ABC. As melhorias desejadas

podem ser obtidas a partir da atuação sobre os direcionadores de custos, que devem ser

escolhidos considerando esta função. Por estes motivos, considera-se fundamental a

avaliação de direcionadores de custos.



CAPÍTULO 4
4. AVALIAÇÃO DE
DIRECIONADORES DE CUSTOS:
ABORDAGEM METODOLÓGICA

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A busca pela exatidão e acurácia'" das informações de um sistema de custos ABC

passa, necessariamente, conforme visto no capítulo anterior, pela utilização de

direcionadores de custos adequados. É através dos direcionadores de custos que se faz o

rastreamento do consumo de recursos pelas atividades e destas pelos objetos de custos. O

que se espera da exatidão dos números obtidos é a eficiência do processo decisório,

enquanto o que se espera da acurácia dos mesmos números é a eficácia deste processo'".

Neste capítulo será proposta uma abordagem metodológica, para avaliação de

direcionadores, considerando os fatores acima. A avaliação de direcionadores pode ser

realizada tanto para a seleção de direcionadores, quando da implantação do sistema ABC,

61 A exatidão está relacionada à precisão dos números enquanto que a acurácia relaciona-se com a
capacidade com que estes números auxiliam no processo de tomada de decisão.

62NAKAGA WA, Masayuki. ABC: Custeio Baseado em Atividades. São Paulo: Atlas, 1994.
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como para a verificação da adequação dos direcionadores que estão sendo utilizados, tendo

em vista as modificações nos processos ou na interpretação dos resultados do sistema.

As características "Precisão", "Custo" e "Indução ao Comportamento" do sistema

de custos ABC são analisadas, inicialmente, de forma separada. Entretanto, como nenhum

destes elementos pode ser descartado, a avaliação será realizada com sua consideração de

forma conjunta.

As características quantitativas dos direcionadores serão analisadas através de

métodos matemáticos e estatísticos. As características qualitativas, que dependem da

interpretação da experiência do pessoal envolvido com o processo produtivo, serão

abordadas através do método de Análise Hierárquica - AHP ("Analythic Hierarchy

Process"), que auxilia nesta interpretação.

Este capítulo também aborda a análise da quantidade de direcionadores do sistema

de custos.

4.2 TERMINOLOGIA ADOTADA

Para a uniformização e melhor compreensão dos termos utilizados na metodologia

proposta no decorrer deste capítulo, apresenta-se, a seguir, a terminologia adotada.

Recursos (R)

São os recursos que são consumidos pelas atividades de um processo como, por

exemplo. energia consumida. depreciação de equipamentos, manutenção, etc. O sistema

ABC também considera como recursos as despesas que são lançadas no período pelo
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sistema tradicional de custos como, por exemplo, as despesas administrativas e de vendas.

Os custos dos recursos são apresentados em valores monetários (Custos Indiretos) e são

agrupados e rastreados às atividades através dos direcionadores de recursos. O custo de um

recurso j de um grupo de recursos i será representado, neste trabalho, por Rij.

Grupo de Recursos (GR)

Pode-se formar grupos de recursos quando estes são rastreados às atividades pelo

mesmo direcionador de recursos. O custo de um Grupo de Recursos i (GRi) é a soma dos

custos dos recursos que o compõe.

Atividades (A)

As atividades, conforme visto no capítulo 3, são definidas através de análise

criteriosa do processo empresarial. As atividades são custeadas de acordo com seu

consumo de recursos, através dos direcionadores de recursos. A atividade j de um grupo de

atividades i será representada aqui por Aij

Grupos de Atividades (GA)

Os grupos de atividades são os agrupamentos em que se procura reunir as atividades

com maior homogeneidade possível e com alto grau de correlação. O custo de um grupo de

atividades (GAi) é o resultado da soma dos custos das atividades que o compõe. Os custos

de um grupo de atividades são rastreados aos objetos de custos através de um direcionador

de atividade.
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Objetos de Custos (O)

Os objetos de custos podem ser produtos, serviços, lotes de produtos e/ou outros

objetos que se pretende custear. Cada objeto de custos, representado aqui por O], é

custeado de acordo com o seu consumo dos grupos de atividades, através dos

direcionadores de atividades.

Direcionadores de Recursos (DR)

Os direcionadores de recursos são utilizados no primeiro estágio de um sistema

ABC, sendo, portanto, também chamados de Direcionadores de Custos de Primeiro

Estágio. O direcionador de recursos (DRi) é usado para rastrear os custos do grupo de

recursos ipelas atividades que o consomem.

Fatores de Consumo de Recursos (FR)

O fator de consumo de recursos é um percentual ou quantidade, relativo a um

direcionador de recursos, que uma atividade consome de um recurso. Supondo que o

recurso seja "manutenção" e o direcionador escolhido seja "número de requisições de

manutenção", o fator de consumo de recursos para uma atividade é o número de

requisições efetuada por esta atividade. A soma dos fatores de consumo de recursos deste

direcionador é o total de requisições feitas à manutenção. FRij é o Fator de Consumo do

Grupo de Recursos ipara a Atividade j.

Direcionadores de Atividades (DA)

Os direcionadores de atividades são usados para rastrear os custos dos grupos de

atividades aos objetos de custos. ou para outras atividades, no segundo estágio de um
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sistema ABC. sendo, portanto, também chamados de Direcionadores de Custos de Segundo

Estágio. O direcionado r de atividade de um grupo de atividades GAi será representado por

DAi.

Fatores de Consumo de Atividades (FA)

O Fator de Consumo de Atividades é o percentual ou quantidade, relativo ao

direcionado r de atividades, que um objeto consome de um grupo de atividades. Por

exemplo, se um grupo de atividades é direcionado por número de "setups", o número de

setups que um dos objetos utiliza é o fator de consumo de atividades relativo a este objeto.

Este valor será utilizado para rastrear os custos do grupo de atividades àquele objeto,

considerando seu direcionador de custos. FAij é o Fator de Consumo do Grupo de

Atividades ipara o Objeto de Custos j.

Características dos Direcionadores (C)

São as diversas características que os direcionadores ou candidatos a

direcionadores, tanto de recursos como de atividades, apresentam. Uma característica pode

ser, por exemplo, o coeficiente de correlação entre um direcionador de atividade (DAi) e o

custo do grupo de atividades (GAi) que ele representa. Outras características de um

direcionador podem ser: o custo para sua obtenção, sua facilidade de medição, sua indução

de comportamento, se é quantificável, etc.

A figura 4.1 apresenta o modelo de atribuição de custos do sistema ABC, com a

indicação dos elementos componentes, de acordo com a terminologia adotada.
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GR=LR·I IJ

GA'=L AI IJ

Figura 4.1 - Modelo de atribuição de custos do sistema ABC - terminologia adotada

Para efeito de generalização tanto o grupo de recursos, como o grupo de atividades,

são representados, respectivamente, pelo somatório dos recursos e das atividades que os

compõem. Quando um direcionado r representa apenas um recurso, ou uma atividade,

considera-se que o grupo é composto por apenas um elemento.
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4.3 AVALIAÇÃO DA CARACTERÍSTICA
"PRECISÃO DO SISTEMA ABC"

4.3.1 As Distorções Provocadas Por Agrupar
Recursos e Atividades

As distorções, provenientes do agrupamento, podem ocorrer tanto a nivel de

primeiro estágio como de segundo estágio. Vários tipos de recursos (Ri) podem formar um

grupo de recursos (GRi) que passa a ser representado por um único direcionador de

recursos (DRi), enquanto que as atividades (Ai) são reunidas em grupos de atividades

(GAi), que são representados por direcionadores de atividades (DAi)' A figura 4.2 ilustra a

semelhança para os dois estágios.

Fig. 4.2 - Grupos de recursos e de atividades
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Se, conforme visto no capítulo 3, a diversidade de produtos provoca distorções nos

custos dos produtos, a diversidade de atividades também provoca distorções nos custos das

atividades. Esta afirmativa é explicada nos próximos itens.

4.3.1.1 A Distorção Provocada pela Diversidade de Produtos

A diversidade de produtos ocorre pela utilização diferenciada das atividades pelos

produtos. A distorção surge porque adota-se apenas um direcionador para um grupo de

atividades. Para se obter um equacionamento que apresente a questão de forma

generalizada toma-se como base o exemplo de Cooper'" citado no item 3.4.2 do capítulo 3.

Supondo dois produtos sendo fabricados em lotes de mesmo tamanho de cinqüenta

unidades. Os lotes de produtos O, e O2 requerem duas atividades: Inspeção (AI) e

usinagem (A2) • Estas atividades custam a mesma quantia por hora. Ambos os produtos

também consomem uma hora de usinagem por unidade. Entretanto leva-se dez horas para

inspecionar a primeira unidade produzida de O, e cinco horas para inspecionar a primeira

unidade produzida de O2• A figura 4.3 ilustra o exemplo.

63 COOPER, Robin, The Rise of Activity-Based Costing - Part Three: How Many Cost Drivers Do You
Need, and How Do You Select Them? Journal of Cost Management. Winter, 1989, p. 34-46
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AI A2

Inspeção Usinagem

GAI

(DireCionador DA.:
Horas de usinagem

/ -.
OI Lote: 50 unido O2 Lote: 50 unido

Inspeção: 10 horas Inspeção: 5 horas
Usinagem: 50 horas Usinagem: 50 horas

Fig. 4.3 - Diversidade de Produtos

Suponha que o direcionador de custos adotado seja "horas de usinagem". Assim o

Fator de Consumo de Atividades FAli, do Grupo de Atividades 1 para o Produto 1, é de 50

horas de usinagem. O Fator de Consumo de Atividades FA12 também é de 50 horas de

usmagem.

O custo do grupo de atividades GAI será rastreado para os produtos OI e O2 de

acordo com as seguintes expressões:

(4.1)

(4.2)

Dessa forma, tanto a atividade de usinagem como a atividade de inspeção serão

rastreadas na proporção de 50% para cada produto.
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Mas, se for considerado que a atividade de inspeção pode ser melhor representada

pelo direcionador "horas de inspeção", o custo desta atividade seria rastreado para os

produtos da seguinte forma:

Para o produto OI : AI (10/15) = 0,67 AI

Para o produto O2 : AI (5/15) = 0,33 AI

o custo da atividade de inspeção, para o produto OI, deveria ser de 0,67 AI, e não

de 0,5 AI, como estaria sendo informado pelo sistema. A distorção, representada aqui pela

relação entre os valores real e informado seria de:

0,67 AI /0,50 AI = 1,33

o custo real da atividade de inspeção, para o produto OI, é de 33% acima do custo

informado pelo ABC. O custo da atividade de inspeção para o produto O2 é informado por

um valor 33% abaixo do valor que deveria apresentar.

o problema da distorção devida ao agrupamento pode ser generalizado para várias

atividades e produtos. A fração dos custos de um grupo de atividades GA; que são

efetivamente rastreados para um produto OI, e informados pelo sistema de custos, pode ser

obtida pela equação 4.3.

FAil (4.3)
m

"FAL. 1.1

o fator de consumo de atividades FA;j é relacionado ao direcionador de atividades

adotado DA;.
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Se a intenção for avaliar se uma atividade Ak pode estar inserida em um grupo de

atividades, sem provocar distorções significativas nos custos dos produtos, deve-se, então,

verificar a relação entre o custo real e o informado desta Atividade K. A distorção pode ser

obtida pela equação 4.4.

m

FAkl LFAkj
j=1 (4.4)
m

FAil LFAjj
j=1

Onde FAkI é o fator de consumo da atividade K, baseado no direcionador

específico 64 para esta atividade, para o produto I.

A equação 4.4 apresenta como vantagem, em relação aos estudos anteriores, a

possibilidade de poder ser utilizada para grupos formados por qualquer número de

atividades e, também, para vários produtos, da forma como acontece nos casos reais de

implantação do sistema ABC.

Observa-se que, quanto maior a diferença entre a forma com que os produtos se

utilizam de urna atividade em relação às outras atividades de um grupo, maior será a

distorção provocada por inserir esta atividade no grupo. Se, entretanto, um produto utiliza

a atividade k na mesma proporção com que usa as atividades do grupo não ocorrerá

distorção, ou seja, o resultado da equação 4.4 será igual à unidade. Assim, sob o aspecto de

precisão dos custos do produto, o que define se uma atividade pode participar de um grupo

é a forma como os produtos se utilizam das atividades.

64 O direcionador específico é aquele que apresenta maior relacionamento com a atividade que está sendo
analisada. A questão do relacionamento será discutida no item 4.3.2.
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Quanto maior a participação da atividade, cujo direcionado r específico é diferente

do direcionador de custos adotado para o grupo, maior será a distorção dos custos dos

produtos. Observa-se, portanto, a importância da seleção do direcionado r de atividades, já

que este deve representar adequadamente o grupo de atividades.

4.3.1.2 A Distorção Provocada pela Diversidade de Atividades

A diversidade de produtos ocorre pela utilização diferenciada das atividades pelos

produtos, conforme mostrado no item anterior. Da mesma forma, as atividades consomem

diferentemente os recursos. Analogamente, adota-se aqui o termo diversidade de atividades.

Se a diversidade de produtos provoca distorções nos custos dos produtos, a diversidade de

atividades também provoca distorções nos custos das atividades.

Como exemplo suponha que recursos como Energia para Iluminação, Aluguel e

Manutenção façam parte de um grupo (GRi) que é distribuído às atividades, no primeiro

estágio, através de apenas um direcionador de recursos DRi. Suponha que o direcionador

adotado seja a "área utilizada". As atividades de usinagem e inspeção, por exemplo,

consomem diferentemente os recursos, mas estes são distribuídos pela área que cada uma

das atividades utiliza, fazendo com que seus custos sejam calculados de forma distorcida. A

figura 4.4 ilustra o problema.



Capítulo 4 - A Avaliação de Direcionadores de Custos 000 87

RI R2 R3

Iluminação Aluguel Manutenção

GRj

/"'-.

Direcionador - DRj

l Área utilizada

/ ~
AI - Inspeção A2 - Usinagem

Área utilizada: 100 m 2 Área utilizada: 100 m2

Manutenção: 20 horas Manutenção: 80 horas
Consumo: 100 kwh Consumo: 100 kwh

Fig. 4.4 - Diversidade de Atividades

o Fator de Consumo de Recursos FRil, do Grupo de Recursos ipara a Atividade 1,

é de 100 m'. O Fator de Consumo de Recursos FRi2 também é de 100 m2
•

o custo do grupo de recursos GRj será distribuído para as atividades AI e A2 de

acordo com as seguintes expressões:

FRJJ
AJ = GRj x = GRj xO,5

FRJI +FRJ2
(4.5)

(4.6)

Portanto, todos os recursos do grupo são distribuídos às atividades na proporção de

50% para cada atividade. Entretanto o recurso de manutenção (R3) poderia ser melhor

representado pelo direcionador "horas de manutenção". O valor deste recurso deveria ser

distribuído para as atividades de inspeção e de usinagem da seguinte forma:

Para a atividade A I : R3 (20/100) = 0,2 AI
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Para o atividade A2 : R3 (80/1 00) = 0,8 AI

o valor do recurso de manutenção, distribuído para a atividade de inspeção AI,

deveria ser de 0,2 R3, e não de 0,5 R3, como estaria sendo informado pelo sistema. A

distorção, representada aqui pela relação entre os valores real e informado seria de:

0,2 R3 / 0,5 R3 = 0,4

o custo do recurso de manutenção, distribuído para a atividade AJ, deveria ser 60%

menor do que o custo informado pelo ABC. Analogamente o recurso de manutenção,

consumido pela atividade de usinagem, é informado por um valor inferior ao real. A

distorção, neste caso, é de 1,6 (0,8/0,5). Quanto maior for a participação do recurso de

manutenção no grupo, maior será distorção dos custos das atividades.

Observa-se, também, que não ocorre distorção na distribuição do recurso "Energia

para Iluminação", pois não há diversidade de atividades neste caso, ou seja, as atividades

consomem este recurso na mesma proporção que consomem o recurso "aluguel".

Como no item anterior, o problema da distorção devida ao agrupamento pode ser

generalizado para vários recursos e atividades:

A fração dos custos de um grupo de recursos GRi que é distribuída para uma

atividade A., e informada pelo sistema de custos, pode ser obtida pela equação 4.7.

n

"FRL.- 1J

(4.7)

o fator de consumo de recursos FRij é relacionado ao direcionador de recursos DRi,

adotado para representar o grupo i.
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A avaliação da composição adequada de um grupo de recursos pode ser realizada

com o auxilio da análise da relação entre o custo real e o informado do recurso k. A

distorção pode ser obtida pela equação 4.8.

n

FRkl LFRkj
j=1

(4.8), n

FRil LFR IJ
j=1

Onde FRkI é o fator de consumo do recurso K, baseado em um direcionador

específico para este recurso, para a atividade I.

Observa-se que, quanto maior a diferença entre a forma com que as atividades

consomem um recurso em relação aos outros recursos de um grupo, maior será a distorção

provocada por inserir este recurso no grupo. Quando a equação 4.8 apresentar resultado

distante da unidade, haverá uma indicação de que o recurso k , sob o aspecto de precisão,

não deve participar do grupo de recursos i. Se, entretanto, a participação deste recurso no

grupo for pequena, a distorção provocada por este agrupamento no custo da atividade

também será pequena. Pode-se avaliar o efeito da introdução de recurso k no custo total de

uma atividade I através da relação entre o custo total desta atividade calculado com o

recurso k separado e com o recurso k agrupado.

o custo total da atividade I pode ser calculado pela equação 4.9, que considera

todos os grupos de recursos utilizados pela atividade.

111 FR;
AI = LGR; -n-"-

"FR~ IJ

(4.9)
;=1

j=1
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4.3.1.3 Os Efeitos na Precisão do Sistema de custos

o agrupamento de recursos e de atividades, conforme será visto no item 4.3.3, é

necessário para que o sistema não fique excessivamente caro. Entretanto a composição dos

grupos e os direcionadores adotados devem ser avaliados com critério, para que a distorção

nos custos informados seja minimizada.

o efeito multiplicativo das distorções pode gerar resultados imprecisos no sistema

de custos como um todo. Os custos dos produtos dependem da composição dos grupos de

atividades que, por sua vez, são compostos de custos de atividades que já são distorcidos

pela composição dos grupos de recursos.

4.3.2 A Correlação Entre os Grupos de Recursos e
de Atividades e seus Direcionadores

Conforme visto no capítulo anterior, um dos fatores que devem ser considerados na

avaliação de direcionadores de custos é a sua correlação com os custos indiretos que serão

rastreados. Para que os direcionadores de recursos possam ser utilizados para rastrear os

custos dos recursos às atividades é importante que a variação dos recursos utilizados

acompanhem, de certa forma, a variação dos seus respectivos direcionadores de recursos.

Assim, quanto maior a utilização dos recursos pelas atividades, maior deve ser o fator de

consumo do direcionador de recursos.
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A mesma relação deve acontecer com os direcionadores de atividades, ou seja,

quanto maior a utilização de um grupo de atividades pelos produtos, maior deveria ser a

quantidade do direcionador de atividades adotado para este grupo de atividades.

Uma forma de medir esta relação pode ser feita através do cálculo do coeficiente de

correlação entre, por exemplo, o custo de um grupo de atividades GAi e a quantidade de

um direcionador de atividades DAi. A quantidade de um direcionador de atividades é a

soma dos fatores de consumo de atividades de todos os objetos de custos.

Pode-se calcular o coeficiente de correlação a partir da observação do

comportamento de um grupo de atividades durante n períodos. Os períodos podem ser

semanas, meses ou outros. O quadro 4.1 apresenta os resultados das observações.

Período GAi DAi

1 GAi! DAi!

2 GAi2 DAi2

... ... ...

j GAij DAij

... ... ...

o GAin DAin

Quadro 4.1 - Custos do grupo de atividades e quantidades do direcionador de atividades, por período.

Onde GAij é o custo do grupo de atividades i, no período j, e DAij é a quantidade

do direcionador de atividades i, no período j.

O coeficiente de correlação linear é dado por:
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n n n
n"DA ..GA .. - "DA .."GA ..Z: IJ IJ Z: IJ~ IJ

r j=1
(4.10)

n 11 n n

[nIDA~ -CIDAj)2][nIGA~ -CIGAjj)2]
j=1 j= l j=l j=1

o coeficiente de correlação pode ser facilmente obtido através de planilhas

eletrônicas disponiveis no mercado.

Como vantagens para análise, o coeficiente de correlação apresenta as propriedades

de ser adimensional e de variar entre -1 e 1. Quando a correlação é negativa perfeita, r é

igual a -1; quando a correlação é positiva perfeita r é igual a 1. Assim, o significado dos

valores intermediários é rapidamente percebido 65.

o coeficiente de correlação entre os custos incorridos e o direcionador de custos

adotado deveria ser unitário para que o custeio das atividades e dos produtos pudesse ser

considerado preciso, mas sabe-se que é improvável que tal condição ocorra. As variações

normais e anormais de wn processo produtivo, causadas por variações em máquinas,

métodos, mão-de-obra, materiais, meio ambiente e medições, são fatores que não permitem

uma correlação perfeita entre custos e direcionadores de custos, mesmo que estes sejam

considerados relacionados às causas básicas dos custos.

Conforme visto no capítulo 3, a presença de custos não lineares, o agrupamento de

custos de recursos I atividades diversos, custos que são sujeitos ao fenômeno da curva de

aprendizagem, custos fixos e variáveis que são incluídos em um mesmo grupo de custos e

custos conjuntos quando não são estritamente proporcionais às atividades, violam a

65COSTA NETO, P. L. O. Estatística. São Paulo: Edgard Blücher, 1990.
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condição de proporcionalidade na qual, de acordo com Roth e Borthick66, se baseia o

sistema ABC.

Poderia-se admitir, então, que direcionadores com "alta correlação" fossem

considerados para escolha. Mas, a partir de qual valor do coeficiente de correlação pode-se

considerar que ocorre "alta correlação" entre os custos indiretos e os direcionadores ?

Na realidade o coeficiente de correlação não é suficiente para afirmar se há ou não

correlação entre duas variáveis. O coeficiente de correlação indica o grau e o sinal da

correlação linear, mas é calculado com base em uma amostra de n elementos e apenas infere

sobre o verdadeiro coeficiente de correlação populacional. Assim, não se pode afirmar que

um direcionador de custos é correlacionado aos custos indiretos mesmo que o coeficiente

de correlação seja, por exemplo, de 0,8.

Uma proposta deste trabalho é a de que o coeficiente de correlação seja apenas uma

das características de um direcionador que deve ser considerada para análise. Outros

fatores, até mesmo não quantitativos auxiliarão na avaliação de um direcionado r de custos.

Entretanto é recomendável que os custos indiretos de um grupo de recursos ou de

atividades sejam correlacionados com seu direcionador. Uma forma de verificar se ocorre a

correlação entre duas variáveis será vista no próxima item.

66ROTH, Howard P., BORTHJCK. A. F. Are Vou Distorting Costs by Violating ABC Assumptions?
Management Accounting. Nov., 1991
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4.3.3 OTeste F de Snedecor

o teste F de Snedecor é uma das formas de se testar a existência de correlação entre

variáveis. A verificação da existência de correlação entre custos indiretos e direcionadores é

fundamental para a análise de direcionadores.

A opção por este teste se faz por sua simplicidade de utilização, sendo que o valor

de F pode ser obtido por uma expressão'? que depende apenas do coeficiente de correlação

r e do tamanho da amostra n, conforme mostrado a seguir:

(4.11)

Onde r é o coeficiente de correlação calculado entre as variáveis para n elementos

na amostra.

O que se pretende é testar a hipótese nula de que não há correlação entre as

variáveis, ou seja, de que o coeficiente de correlação populacional p é igual a zero.

Compara-se então o valor de F calculado pela equação 4.10 com o F crítico obtido através

da distribuição F de Snedecor para determinado nível de significância. Se o valor de F

calculado for maior que F crítico rejeita-se a hipótese de que não há correlação entre as

variáveis. Se não, não se pode afirmar que há a correlação.

Para exemplificar a utilização do teste F, utiliza-se no quadro 4.2 os dados do

exemplo do item 3.2.3, quadro 3.7 , do capítulo anterior, baseado em Novin68
:

67 O F de Snedecor é analisado com mais profundidade no apêndice A
68 NOVIN, Adel M. Applying Overhead: How to Find the Right Bases and Rates. Managemenl Accounting.

Mar., 1992.
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GA; DA. DA2 DA3
Mês Custos Indiretos Horas MOD Horas-máquina N!!de "Setups"

1 155.000 985 1.060 200
2 160.000 1.068 1.080 225
3 170.000 1.095 1.100 250
4 165.000 1.105 1.200 202
5 185.000 1.200 1.600 210
6 135.000 1.160 1.100 150
7 145.000 1.145 1.080 165
8 150.000 1.025 1.090 180
9 180.000 1.115 1.300 204
10 175.000 1.136 1.400 206
11 190.000 1.185 1.500 208
12 200.000 1.220 1.700 212

Quadro 4.2 - Custos de um grupo de atividades e direcionadores de custos candidatos à seleção

Os coeficientes de correlação entre GAj e os candidatos a direcionadores de custos

são apresentados no quadro 4.3:

Variáveis Coeficiente de correlação - r
GAj e DAI (Horas MOD) 0,53
GAj e DA2 (Horas-Máquina) 0,88
GAj e DA3 (Nº de "Setups") 0,63

Quadro 4.3 - Coeficientes de correlação

Observa-se que o maior coeficiente de correlação é de 0,88, entre as variáveis GAj

(Custos do grupo de atividades i) e DA2 (Horas-Máquina). Os outros direcionadores, Nº de

"Setups" e Horas MOD, apresentam, respectivamente, os coeficientes de 0,62 e 0,53.

Mas, para que se possa afirmar se há ou não a correlação entre os direcionadores de

custos e os custos do grupo de atividades i, deve-se testar a hipótese de não correlação.

Calculando o valor de F para cada direcionado r, usando a fórmula 4.2, obtém-se os

resultados do quadro 4.4.
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Variáveis F de Snedecor (calculado)
GAj e DAI (Horas MOD) 4,00
GAj e DA2 (Horas-Máquina) 33,48
GAj e DA3 (Nº de "Setups") 6,49

Quadro 4.4 - Valores calculados de F

Para verificar se há a correlação, compara-se os valores calculados de F com o F

crítico. O F crítico é obtido a partir da tabela da distribuição F do Anexo A. Adotando nível

de significância de 5% e lembrando que os graus de liberdade são 1 (um) e 10 (dez), o F

crítico é o seguinte:

FI, 10,5% = 4,96

Assim, rejeita-se a hipótese de que não há correlação para os direcionadores Horas-

Máquina e Nº de "Setups", ao nível de significância de 5%, pois seus valores de F são

superiores ao F crítico. O mesmo não se pode afirmar com relação ao direcionador Horas

MOD que, apesar de apresentar um coeficiente de correlação de 0,53, não possui

correlação com os custos do grupo de atividades i. Isto ocorre justamente com "Horas

MOD", que é uma das bases mais utilizadas no sistema tradicional de custos.

Os direcionadores Horas-Máquina e Nº de "Setups" são correlacionados com o

grupo de atividades i. Sob o aspecto de correlação o direcionado r mais indicado seria o de

Máquinas-Hora, mas outros aspectos estão envolvidos e o que se propõe neste momento é

que estas informações quantitativas sejam apresentadas em conjunto com outras

informações, tanto quantitativas quanto qualitativas para decisão através dos métodos que

serão apresentados nos próximos itens.
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4.3.4 A análise de Regressão

Outra ferramenta que pode ser de bastante utilidade na análise de direcionadores de

custos é a análise de regressão. Através da análise de regressão pode-se verificar o

relacionamento entre os custos indiretos e os direcionadores de custos através de funções

de regressão.

Para demonstrar a importância da análise de regressão na análise dos direcionadores,

adota-se os dados do exemplo numérico adaptado de Roth e Borthick'", apresentados

anteriormente no quadro 3.6. O gráfico que representa estes dados é mostrado na figura 4.5

~ 60.000 ,---------------------- ..•.________--------= .....=:i 55.000 +---------_------,---=~.....~~--------
o "'50.000 ~.g '51 .••
11) ~ 45.000 +---------------------------
o c:
Vi w 40.000 +--------------------------
:::l
o 35.000 -j- _

«
(!) 30.000 ~ __ ----L _L. __ _____' ___'___ ____'___ ~

400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000

DA1 - Kwh usados

Figura 4.5 - Custos de um grupo de atividades em função de um direcionador

O coeficiente de correlação entre os custos do departamento de energia (GA) e os

Quilowatts-hora usados (DA)) é igual a 1 (um), ou seja, as variáveis são perfeitamente, e

69 ROTH, Howard P., BORTHJCK, A. F. Are You Distorting Costs by Violating ABC Assumptions?
Management Accounting. Nov., 1991
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positivamente, correlacionadas": Entretanto, a equação de regressão, que pode ser

facilmente obtida através de planilhas eletrônicas, mostra que a variável GA não é

estritamente proporcional ao direcionado r DAI, conforme pode ser visto a seguir:

GA = 30.000 + 0,04 DAI

o termo constante de $ 30.000, que é o custo fixo do grupo de atividades em

relação à variação dos Quilowatts-hora, faz com que este direcionado r não represente com

total precisão aquele grupo. Observa-se que, para nenhum Quilowatt-hora usado, o custo

do grupo de atividades ainda é de $30.000.

Assim, mesmo para o extremo do coeficiente de correlação unitário, um

direcionador pode não ser correto sob o ponto de vista de precisão. Neste caso duas

soluções são possíveis:

1. Usar mais que um direcionador, ou seja, usar um direcionado r para a parcela variável dos

custos de um grupo de atividades e outro direcionador para a parcela fixa dos custos do

grupo, conforme proposto por Roth e Borthick, ou

2. Adotar apenas um direcionador e forçar para que o termo constante da equação de

regressão seja igual a zero, o que não proporciona a precisão da primeira solução, mas

pode ser utilizado como aproximação.

70 Quando o coeficiente de correlação é igual a I (um) não é possível calcular o valor de F, visto que o
denominador da equação 4.2 torna-se zero. Quando r tende ai, F tende a infinito, comprovando que
as variáveis são. de fato, correlacionadas.
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4.3.4.1 Análise de Regressão com constante zero

A segunda solução, proposta por Novin", também é efetuada com rapidez e

facilidade através de planilhas eletrônicas", e apresenta o seguinte resultado:

GA = 0,091 DA,

Esta relação é representada graficamente na figura 4.6, onde pode-se observar a

modificação efetuada na reta ajustada da regressão, fazendo com que o termo constante da

equação de regressão seja zero.
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Figura 4.6 - Reta ajustada para constante zero

Esta forma de representar a relação entre custos e direcionadores também possibilita

o cálculo imediato do índice de custeio de recursos ou de atividades, que é a relação entre o

valor total de um grupo de recursos ou atividades e seus fatores de consumo totais.

71 NOVIN. Adel M. Applying Overhead: How to Find the Right Bases and Rates. Management Accounting.
Mar.. 1992.

72 A forma de produzir um modelo com reta passando pela origem, através de planilha eletrônica, pode ser
visto no anexo B.
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Assim, para o exemplo, cada quilowatt-hora usado representaria um custo de

$0,091, considerando, é claro, a modificação efetuada no modelo. Entretanto deve-se

verificar a qualidade do novo modelo. Para isto pode-se usar, novamente, o teste F de

Snedecor. O valor de F calculado 73 para esta nova situação é de:

F = 1987,23

Que, comparado ao F crítico de 4,96, indica claramente que o novo modelo produz

bons resultados.

Deve-se lembrar que a adoção do novo modelo pode trazer prejuízos para a

exatidão dos resultados do sistema de custos, mas outras soluções, como a de usar mais que

um direcionado r para representar um grupo de custos, podem encarecer o sistema.

4.3.4.2 A Separação entre os Custos Fixos e Variáveis em Relação à
Quantidade do Direcionador

Outra solução proposta para redução do problema criado pelo aparecimento de um

termo constante na reta de regressão é a utilização de dois direcionadores de custos, um

para a parte variável dos custos do grupo e, outro, para a parte fixa destes custos. Deve

ficar claro que, neste caso, os custos são considerados variáveis ou fixos em relação à

variação na quantidade do direcionador que está se analisando, e não apenas em função do

volume de produção.

73 Devido ao novo modelo considerar o termo constante igual a zero, a forma de calcular F sofre algumas
modificações. A forma correta de calcular o valor de F para este caso está descrita no Anexo A.



Capítulo 4 - A Avaliação de Direcionadores de Custos ... 101

Assim, para a reta de regressão mostrada a seguir:

GA = 30.000 + 0,04 DAI

o termo constante de $ 30.000,00, que representa os custos fixos do grupo em

relação ao direcionador DAI, pode ser distribuído através de um direcionado r de custos

próprio. Se este valor for relacionado à capacidade, um direcionador apropriado para esta

parte fixa dos custos indiretos poderia ser uma medida de capacidade como, por exemplo,

capacidade plena de produção.

A segunda parcela da equação representa os custos variáveis em relação à

quantidade de quilowatts-hora usados, que é um direcionador adequado, sob o ponto de

vista de precisão, para esta parcela de custos. Cada quilowatt-hora usado representa um

custo de $0,04.

Neste caso, para apenas um grupo de atividades, teríamos dois direcionadores de

custos.

4.3.5 OUso da regressão múltipla

Independente da separação entre custos fixos e variáveis, alguns grupos de recursos

ou de atividades podem ser melhor representados, sob o aspecto de precisão, por mais que

um direcionador. Utilizando os dados do quadro 4.2, pode-se calcular, através da análise de

regressão múltipla, o coeficiente de correlação linear da relação entre os custos indiretos e

os direcionadores "horas-máquina" e "Nº de Setups". O coeficiente de correlação é de 0,97.

Assim, sob o aspecto de correlação. o uso de dois direcionadores seria indicado neste caso.



Capítulo 4 - A Avaliação de Direcionadores de Custos 000 102

4.3.6 Considerações Sobre o Uso de Métodos
Estatísticos

Os resultados provenientes de métodos estatísticos como coeficiente de correlação,

estatística F de Snedecor e análise de regressão são características quantitativas de um

direcionador de custos, sendo de fácil interpretação e de bastante utilidade para auxílio na

priorização para a escolha do direcionado r. Mas a decisão não pode ser tomada utilizando

apenas estes dados, pois estaria se avaliando apenas a exatidão das informações. Deve-se

também considerar, além do custo, a acurácia destas informações, ou seja, quão úteis serão

as informações para o processo decisório. A consideração dos resultados estatísticos será

combinada com outras características, incluindo aquelas não quantitativas na avaliação dos

direcionadores.

Outra deficiência na utilização exclusiva de métodos estatísticos é que a decisão se

basearia apenas em dados obtidos no passado. Mesmo que os dados sejam recentes, não há

garantias sobre a manutenção do comportamento dos custos.

4.4 AVALIAÇÃODA CARACTERÍSTICA"CUSTO
DO SISTEMA"

o sucesso de um sistema ABC não depende apenas da precisão, o aspecto custo do

procedimento deve ser levado em conta. O custo é uma característica do sistema que deve

ser considerada com cuidado e decorre diretamente das decisões sobre quantos e quais

direcionadores adotar.
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Maior número de grupos de recursos e de atividades e, consequentemente, mais

direcionadores, aumentam a precisão, mas provocam aumento de custos. Qual o melhor:

um sistema barato e impreciso ou um sistema caro e preciso. O meio termo pode significar

para os otimistas um sistema "meio barato" e "meio preciso" ou, para os pessimistas, um

sistema "meio caro" e "meio impreciso". De qualquer forma o resultado estará longe da

perfeição apregoada.

O custo dos direcionadores e, consequentemente, do sistema, também depende de

outras características, como:

• disponibilidade de dados;

• facilidade de obtenção;

• quão quantificável é o direcionador.

Se os dados são correntemente coletados os cálculos são mais confiáveis e a

empresa evita a despesa adicional para obtenção de nova informação. Os dados coletados

estritamente para o sistema de custos, além de elevarem as despesas, são de dificil

manutenção, conforme visto no capítulo 3. A facilidade de usar direcionadores baseados em

dados já existentes na empresa, para a área de produção por exemplo, deve ser valorizada.

Outra vantagem dos dados já disponíveis e registrados é a possibilidade de seu uso para

prever a correlação entre os grupos de custos e seus direcionadores. A área de produção é

uma boa fonte de dados, desde que a empresa disponha de sistemas recorrentes para o seu

planejamento e controle.

É possível reduzir os custos de mensuração usando direcionadores cujas quantidades

são relativamente mais fáceis de se obter, ou seja, pela substituição. em alguns casos, por
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direcionadores que capturem indiretamente o consumo das atividades pelos produtos.

Como exemplo cita-se o uso do direcionador "número de inspeções" no lugar de "horas de

inspeção". Esta reposição é considerada aceitável se a duração de cada inspeção é

aproximadamente a mesma.

Se o número de transações de uma atividade já estiver disponível e/ou for mais fácil

de se obter do que a duração desta atividade, a substituição dos direcionadores pode reduzir

os custos de mensuração do sistema ABC. O problema, neste caso, pode estar no

comportamento que o novo direcionador pode induzir. Um exemplo é o uso de "número de

setups" no lugar de ''tempo de setups". Se, para reduzir os custos desta atividade, que não

adiciona valor, forem tomadas decisões no sentido de reduzir o número de setups, e não o

tempo de setups, a empresa pode perder em termos de flexibilidade.

4.5 AVALIAÇÃO DA CARACTERÍSTICA "INDUÇÃO
AO COMPORTAMENTO" DO DIRECIONADOR

Além da precisão e do custo, outra característica de um direcionador de custos é seu

efeito sobre o comportamento das pessoas.

Como os custos das atividades são rastreados aos produtos de acordo com os

fatores de consumo dos direcionadores, as pessoas buscarão reduzir estes custos através de

ações sobre estes direcionadores. O comportamento pode ser proveitoso, ou não, para a

empresa. No exemplo acima, o número de setups pode induzir a comportamento que não

leva à melhoria da empresa, ao contrário, leva a um resultado não pretendido: o aumento de

lotes de fabricação.
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Sabe-se, entretanto, que o controle de custos é uma das funções de um sistema de

custos e, ainda, que o efeito comportamental dos direcionadores de custos pode ser

utilizado para este controle. A atuação sobre um direcionador escolhido adequadamente,

sob o ponto de vista da indução ao comportamento, deverá levar tanto à redução do custo

de uma atividade como, ao mesmo tempo, à obtenção de resultados de interesse para a

melhoria da empresa.

Um dos pontos fortes do sistema ABC é sua participação no Gerenciamento

Baseado em Atividades (ABM - Activity Based Management). É difícil imaginar o ABM

sem os efeitos comportamentais causados pelos direcionadores de custos.

4.6 A CONSIDERAÇÃO CONJUNTA DAS
CARACTERÍSTICAS DOS DIRECIONADORES

Através da análise de suas características conclui-se que um direcionador de custos

deveria:

• Buscar a redução das distorções provocadas pela diversidade de produtos ou de

atividades dos grupos de atividades ou de recursos que representa;

• Ser correlacionado e possuir alto coeficiente de correlação com o consumo de

recursos ou de atividades;

• Apresentar proporcionalidade com o grupo de custos.

• Causar baixos custos de obtenção dos dados;
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• Ser quantificável;

• Se basear em dados disponíveis;

• Ser de fácil medição;

• Induzir a comportamento proveitoso para a empresa;

• Poder ser utilizado como ferramenta de melhoria contínua.

Das características citadas acima algumas poderiam ser consideradas como

quantitativas, como a correlação e o custo, enquanto que outras dependem basicamente de

opiniões, dada sua subjetividade. Mas, a partir de opiniões, pode-se chegar a respostas

como:

• O direcionador A induz a comportamento "bastante" proveitoso;

• O direcionador C é "muito" fácil de medir;

• O direcionado r B está "razoavelmente" de acordo com os objetivos da empresa;

• A disponibilidade dos dados para o direcionador A é "alta" e do direcionado r B é

"baixa".

Os termos incertos "bastante", "muito", "razoável", "alta" e "baixa" representam

atributos de características qualitativas. A quantificação, ou posicionamento em uma escala,

destas características dos direcionadores, seria de grande valia para a sua avaliação.

Entretanto não bastaria a quantificação das características para a priorização dos

direcionadores, deveria haver uma ponderação das características de acordo com sua
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importância, sob o ponto de vista do decisor. No próximo item será apresentado o Método

de Análise Hierárquica (AHP - Analytic Hierarchy Process), que aborda estes problemas.

4.7 O USO DO MÉTODO DE ANÁLISE
HIERÁRQUICA (AHP - "ANALYTIC HIERARCHY
PROCESS")

4.7.1 O Método AHP

o método AHP, criado por Saaty", pode ser usado na quantificação das

características qualitativas, permitindo a ponderação de todas as características e a

priorização dos direcionadores. Segundo o autor, sua teoria "reflete o que parece ser um

método natural de funcionamento da mente humana. Ao defrontar-se com um grande

número de elementos, controláveis ou não, que abrangem uma situação complexa, ela os

agrega em grupos, segundo propriedades comuns". A questão central do método é

identificar com que peso os fatores individuais do nível mais baixo de uma hierarquia

influenciam seu fator máximo, ou seja, o objetivo geral.

De acordo com Saaty, para ser realista, os modelos têm de incluir e medir todos os

fatores importantes, qualitativa e quantitativamente mensuráveis, sejam eles tangíveis ou

intangíveis. É o que se propõe na aplicação do método de análise hierárquica. Considera-se,

também, as diferenças e os conflitos de opiniões como nos casos da vida real.

74 SAA TY, Thomas L. Método de Análise Hierárquica. São Paulo: McGraw-Hill, Makron, 1991
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o método fundamenta-se em comparação das diversas características, duas a duas.

A partir da construção de uma matriz quadrada avalia-se a importância de uma

característica sobre o outra, utilizando-se para isto uma escala adequada. Saaty propõe a

utilização da escala mostrada no quadro 4.5. Preenchida a matriz de comparação, calcula-se

o autovalor e seu correspondente autovetor. O autovetor dá a ordem de prioridade ou

hierarquia das características estudadas. Este resultado é importante para a avaliação de

direcionadores de custos, pois será usado para dar a importância relativa de cada

característica e, também, para priorizar os direcionadores. O autovalor é a medida que

permitirá avaliar a consistência ou a qualidade da solução obtida. Esta é outra vantagem do

método, a possibilidade de verificação da consistência.

Intensidade de Definição Explicação
Importância

1 Mesma importância Duas atividades contribuem igualmente para o
objetivo

3 Importância pequena de A experiência e o julgamento favorecem levemente
uma sobre a outra uma atividade em relação à outra

5 Importância grande ou A experiência e o julgamento favorecem fortemente
essencial uma atividade em relação à outra

7 Importância muito grande Uma atividade é fortemente favorecida; sua
ou demonstrada dominação de importância é demonstrado na prática

9 Importância absoluta A evidência favorece uma atividade em relação à
outra com o mais alto grau de certeza

2,4,6,8 Valores intermediários Quando se deseja maior compromisso
Recíprocos Se a atividade j recebe um Uma designação razoável
dos valores dos valores acima, quando
aCIma comparada com a

atividade j, então j tem o
valor recíproco de i

Racionais Razões da escala Se a consistência tiver de ser forçada para obter n
valores numéricos para completar a matriz

Quadro 4.5 - Escala proposta por Saaty

Suponha que CJ, C2, ••• , C, sejam características de direcionadores de custos, a

matriz seria construída assim:
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Quadro 4.6 - Matriz de comparações

onde aij representa o julgamento quantificado do par de características C, C, e é

definido pelas seguintes regras:

1. Se aij = a, então aji = 1/ a, a ~ O

2. Se C, é julgado como de igual importância relativa a C, então aij= 1, aji = I e aii= 1, para

todo i.

o autovetor da matriz pode ser estimado pela seguinte fórmula:

11

Wj = (TI aj)'/n
j=1

(4.12)

o autovetor deve ser normalizado para que o somatório de seus elementos seja igual

à unidade. Basta, para isto, calcular a proporção de cada elemento em relação à soma.

T = I W1/'LWi W2/'LWj (4.13)

Onde T é o autovetor normalizado e será utilizado para quantificar e ponderar a

importância das várias características de um direcionador. Posteriormente será utilizado

para priorizar os direcionadores frente a cada característica.
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Para testar a consistência da resposta, o que indica se os dados estão logicamente

relacionados, Saaty" propõe o seguinte procedimento:

Estima-se inicialmente o autovalor (Àmáx). A estimativa pode ser feita pela equação

4.14.

Àmáx = T . w (4.14)

Onde w é calculado pela soma das colunas da matriz de comparações.

Calcula-se, então, o Índice de consistência (IC) através da expressão 4.15.

(4.15)

A razão de consistência (RC) é calculada através da equação 4.16. RC é a razão

entre IC e um índice de consistência aleatória (CA). O índice CA, apresentado no quadro

4.7, é proveniente de uma amostra de 500 matrizes recíprocas positivas geradas

aleatoriamente, de tamanho até 11 por 11.

IC
RC=-

CA
(4.l6)

Considera-se aceitável uma razão de consistência menor que 0,10. Para valores de

RC maiores que 0,10 recomenda-se uma revisão na matriz de comparações, até que se

obtenha RC menor ou igual a este valor.

75 SAATY, T. L. A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. Journal of Mathematical
Psycology. 15, 1977
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n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CA ° ° 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51

Quadro 4.7 - Valores de CA em função da ordem da matriz

o método de Saaty" foi testado em problemas de diversos tipos em que se sabia o

valor real. Os resultados obtidos a partir de opiniões foram concordantes com os dados

reais, validando assim o método de Saaty.

4.7.2 A Avaliação de Direcionadores com o AHP

O pnmeiro passo para a avaliação é a geração de todas as alternativas de

direcionadores possíveis para um determinado grupo de recursos ou de atividades. Para

facilitar o entendimento do método proposto, considera-se aqui, hipoteticamente, os

direcionadores de atividades DA" DA2 e DA3 como candidatos a serem utilizados pelo

grupo de atividades GAj•

A seguir seleciona-se as características relevantes, como por exemplo, a correlação

do direcionador com os custos do grupo (C,), o custo adicional por adotar o direcionador

(C2), a facilidade de medição (C3), a indução a comportamento proveitoso (C4). Suponha,

inicialmente, que as características que podem ser mensuradas, como a correlação e o custo,

sejam consideradas de forma qualitativa, baseada na opinião do decisor.

Passa-se, então, ao preenchimento da matriz de comparações, com o objetivo de

ponderar a importância das características em relação ao caso em análise. O quadro 4.8

apresenta as comparações paritárias usando a escala de Saaty apresentada no quadro 4.5.

76 SAATY, Thomas L. Método de Análise Hierárquica. São Paulo: McGraw-Hill, Makron, 1991
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CI C2 C3 C4
CI 1 3 7 5
C2 1/3 1 5 3
C3 1/7 1/5 1 1/3
C4 1/5 1/3 3

Quadro 4.8 - Matriz de comparações de características

Calcula-se, então, o autovetor Wj :

Wj = I 3,20 1,49 0,31 0,67 I

Que, normalizado, apresenta o seguinte resultado:

T = I 0,56 0,26 0,05 0,12 I

Se os dados forem consistentes, os valores acima representam a priorização das

características, bem como sua importância relativa. Observa-se que, neste caso, a

característica 1 é a mais importante, seguida pelas características 2, 4 e 3. Os números

representam quão importantes são as características.

Para a avaliação da consistência dos dados calcula-se o autovalor.

Àmáx = I 0,56 0,26 0,05 0,12 I. 1,68 = 4,11
4,53
16

9,33

o valor do índice de consistência (IC) é de 0,036 e a razão de consistência (RC)

calculada é de 0,0407, ou seja, abaixo de 0,1, indicando que os dados são consistentes.

o passo seguinte é a comparação dos direcionadores em relação às características.

o procedimento é o mesmo efetuado anteriormente, entretanto compara-se paritariamente
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os direcionadores frente a cada uma das características. O quadro 4.9 apresenta as matrizes

de comparações de direcionadores.

Característica 1 Característica 2
DA, DA2 DA3 DA, DA2 DA3

DA, 1 1/3 5 DA, 1 3 1/3
DA2 3 1 7 DA2 1/3 1/7
DA3 1/5 1/7 DA3 3 7

Característica 3 Característica 4
DA, DA2 DA3 DA, DA2 DA3

DA, 1 5 1 DA, 1 1/5 5
DA2 1/5 1/5 DA2 5 1 9
DA3 1 5 DA3 1/5 1/9 1

Quadro 4.9 - Matriz de comparação de direcionadores

Os resultados em termos de autovetor e consistência, referentes às matrizes do

quadro 4.9 estão apresentados no quadro 4.10.

Matrizes relativas a Autovetor À.máx IC RC
C, [ 0,28 0,65 0,07 ] 3,06 0,03 0,05
C2 [ 0,24 0,09 0,67 ] 2,99 0,00 0,00
Co [ 0,45 0,09 0,45 ] 3,00 0,00 0,00
C4 [ 0,21 0,74 0,06 ] 3,11 0,06 0,10

Quadro 4.\ O - Autovetores e consistência dos dados

Observa-se, através dos valores de RC, que todos os dados são consistentes e,

através dos autovetores, qual a importância relativa dos direcionadores de custos para cada

característica. Resta, entretanto, priorizar os direcionadores considerando todas as

características na sua devida proporção. Organizando os autovetores do quadro 4.10 em

uma matriz que relaciona os direcionadores às características, obtém-se o quadro 4.11.
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CI C2 C3 C4

DI 0,28 0,24 0,45 0,21
D2 0,65 0,09 0,09 0,74
D3 0,07 0,67 0,45 0,06

Quadro 4.11 - Pesos dos direcionadores para cada característica

A classificação dos direcionadores é obtida através da multiplicação da matriz do

quadro 4.11 pelo transposto do autovetor que representa os pesos das características. O

que se pretende com este procedimento é ponderar cada um dos quatro autovetores do

quadro 4.11 de acordo com o peso de cada característica.

0,28
0,65
0,07

0,24
0,09
0,67

0,45
0,09
0,45

0,21
0,74
0,06

0,56
0,26
0,05
0,12

0,27
0,48
0,25

Assim, a classificação dos direcionadores, considerando todas as características

ponderadas, é a seguinte: D2 = 0,48, DI = 0,27 e D3 = 0,25. Apesar de D2 ser um

direcionador mais caro para a empresa e de medição mais dificil, apresenta maior correlação

e induz a comportamento mais proveitoso, sendo a melhor opção para escolha.

Periodicamente pode-se controlar os direcionadores, alimentando o "software?"

com novos dados e verificando se ocorreu modificação na classificação. Se o processo de

fabricação alterar, ou se ocorrerem mudanças nos objetivos da administração, os

direcionadores devem ser revistos.

77 Pode-se usar "softwares" para análise hierárquica já disponíveis no mercado como, por exemplo, o
"Expert Choice for Windows". No capítulo 5 é utilizado um "software", desenvolvido sob orientação
do autor, para a avaliação de direcionadores de custos.
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4.7.3 A incorporação de dados quantitativos

No item anterior, a avaliação dos direcionadores pelo método AHP foi realizada

com o julgamento do decisor, sem a disponibilidade de dados quantitativos. Para ponderar a

importância das características, basta a opinião do avaliador ou de grupo de avaliadores.

Entretanto seria útil ao decisor o conhecimento de valores numéricos para ponderar os

direcionadores frente às características que são possíveis de serem quantificadas.

Se o avaliador estiver de posse dos coeficientes de correlação, análise de regressão e

valores de F, obtidos através de dados históricos, o julgamento dos direcionadores frente à

característica "correlação" será mais consubstanciado. Sugere-se, aqui, que sejam

previamente selecionados para avaliação apenas os direcionadores que sejam

correlacionados, ou seja, que tenham "passado" pelo teste F. Dentre estes, o julgamento

utilizando a escala de Saaty" poderá ser feito com base nos valores de coeficientes de

correlação, conforme visto em itens anteriores.

Suponha que os coeficientes de correlação dos direcionadores de atividades DAI,

DA2 e DA3 sejam, respectivamente, 0,73, 0,95 e 0,52. Para considerar estes valores no

método AHP deve-se, inicialmente, normalizá-los da seguinte forma:

Direcionadores Coeficientes Coeficientes
de Correlação Normalizados

DAI 0,73 0,33
DA2 0,95 0,43
DA3 0,52 0,24
Soma 2,20 1

-Quadro 4.12 - Normalização de Coeficientes de corre lação

78 SAATY. Thomas L. Método de Análise Hierárquica. São Paulo: McGraw-Hill. Makron, 1991
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Substituindo estes resultados pelo autovetor da característica CI do exemplo do item

4.7.2, obtém-se a nova classificação dos direcionadores de custos, considerando agora os

dados quantitativos.

0,33
0,43
0,24

0,24
0,09
0,67

0,45
0,09
0,45

0,21
0,74
0,06

0,56
0,26
0,05
0,12

0,29
0,36
0,34

A classificação dos direcionadores, considerando todas as características

ponderadas, passa a ser a seguinte: D2 = 0,36, D3 = 0,34 e DI = 0,29. O direcionador D2

continua sendo o preferido, mas ocorreu uma inversão na segunda colocação. Esta

diferença se deve à interpretação do coeficiente de correlação, pelo decisor, quando esta

característica foi analisada de forma subjetiva. Para o decisor um coeficiente de correlação

igual a 0,95 tem uma importância muito grande em relação a um coeficiente de correlação

de 0,52, tanto que este atribuiu a intensidade de importância igual a 7 (sete) na escala de

Saaty. Mas, quando se desconsidera a opinião do decisor, o que passa a valer é a relação

matemática entre números, que pode não representar o senso comum. Sob o ponto de vista

de correlação, um coeficiente de 0,95 não pode ser considerado com importância pequena

em relação a um coeficiente de 0,52.

Os valores relativos às características quantitativas podem, então, ser úteis no

processo de avaliação de alternativas, mas como balizadores para auxiliar o julgamento dos

decisores, e não necessariamente como dados de entrada utilizados diretamente neste

processo.
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4.8 A QUANTIDADE DE DIRECIONADORES DE
CUSTOS DO SISTEMA

A definição da quantidade de direcionadores necessários depende de uma questão

maior, a de qual o tipo de sistema de custos que se quer. De acordo com MacArthur'", há

beneficios e custos, tangíveis e intangíveis, associados com a seleção de muitos ou poucos

direcionadores de custos. Para o autor, cada empresa deve ponderar o custo de tempo,

esforço e outros recursos extras contra os beneficios obtidos de um custeio mais detalhado

e precIso.

o que define o número de direcionadores, tanto de recursos como de atividades, é a

quantidade de recursos ou de atividades que podem ser agrupadas e representadas por

direcionadores comuns, sem que ocorra prejuízo na precisão e acurácia desejada. Quanto

maior a quantidade de recursos e de atividades que podem ser agrupadas, menor o número

de grupos e, consequentemente, de direcionadores de custos. Quanto menos

direcionadores, menor o custo do sistema, mais impreciso e com menores possibilidades de

indução a comportamento desejável.

Ao agrupar recursos ou atividades deve-se verificar qual a distorção que está sendo

introduzida no sistema. Uma forma de verificar esta distorção é proposta nos itens 4.3.1.1 e

4.3.1.2 deste capítulo. As equações 4.4 e 4.8 possibilitam o cálculo da distorção no custo da

atividade e do produto, referentes à inserção de um recurso ou atividade em um grupo.

Além de verificar a distorção deve-se atentar às outras características e, novamente,

está-se à frente de uma decisão multicriterial. O uso do Método AHP novamente pode

79 MACARTHUR. J. B. Activity-Based Costing: How many Cost Drivers Do Vou Want? Journal of Cost
Management for lhe Manufacturing. Fali, 1992.
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auxiliar na busca de um número adequado de direcionadores. As características podem ser

ponderadas de acordo com o exposto na equação 4.13, que calcula o autovetor

normalizado da matriz de comparações destas características. As alternativas para decisão

não são mais os direcionadores a serem escolhidos, e sim os sistemas, simulados com

quantidades de direcionadores diferentes, que serão comparados dois a dois sob o ponto de

vista de cada uma das características.

Obtém-se, então, qual o melhor sistema, com mais ou menos direcionadores, através

da classificação das alternativas conforme proposto por Saaty.

4.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomou-se claro que o sistema de custos ABC pode apresentar uma série de

distorções nos custos das atividades e dos produtos, que podem se agravar se não forem

tomadas precauções, principalmente na avaliação dos direcionadores de custos.

As diversas características dos direcionadores devem ser consideradas nesta

avaliação. A importância de cada característica depende da empresa e do sistema de custos

que se deseja. Esta definição está nas mãos dos responsáveis pela empresa. Assim a

quantificação das opiniões é de grande importância para se projetar um sistema de custos.

As características quantitativas, como por exemplo correlação e custos, podem ser

avaliadas a partir de estimativas. A estimativa da correlação pode ser feita através de dados

históricos, com o uso de métodos estatísticos. A decisão sobre quais os melhores

direcionadores, tanto de recursos, como de atividades. se dá pela priorização destes frente

às características já ponderadas.
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A quantidade de direcionadores também depende de características do sistema,

como por exemplo, da precisão desejada, do custo do sistema e do auxílio ao processo

decisório. A estimativa da distorção provocada pelo agrupamento de recursos ou atividades

auxilia na definição do número de grupos e, por conseguinte, no número de direcionadores.

Quais e quantos direcionadores são perguntas interrelacionadas que, se respondidas

adequadamente, podem definir o sucesso do sistema de custos ABC.



CAPÍTULO 5
5. TESTE EM SITUAÇÃO REAL

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

o objetivo deste capítulo é testar e analisar, em condições reais, os procedimentos

para avaliação de direcionadores de custos descritos no capítulo 4. A característica de

precisão é testada através do cálculo de distorções provocadas por agrupamento de

recursos e de atividades e, também, pela verificação da correlação entre custos e

direcionadores. As outras características são comparadas e ponderadas através do método

AHP, que também prioriza os direcionadores em função de sua importância em relação a

todas as características consideradas. Os testes são realizados em conjuntos de recursos,

atividades, objetos de custos e direcionadores de uma empresa industrial.

5.2 ANÁLISE DE DADOS DE UMA EMPRESA
INDUSTRIAL

Para o teste da metodologia os dados podem ser provenientes de qualquer ramo do

setor industrial ou de qualquer outro setor. A relevância está na relação entre os elementos

que compõem o sistema de custos. como os agrupamentos de recursos e de atividades, os
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objetos de custos, os direcionadores e fatores de consumo. Assim, qualquer empresa que

tenha implantado ou esteja em fase de implantação do sistema de custos ABC, pode ser

utilizada para a avaliação de seus direcionadores através desta metodologia.

A empresa escolhida tem algumas características que auxiliam na análise:

• Utiliza os dados do sistema ABC, de forma recorrente, desde 1995.

• Coloca à disposição os dados para trabalhos científicos, sendo considerada como

um verdadeiro laboratório, possibilitando seu uso, como bancada de testes, em

vários trabalhos, inclusive a nível de mestrado e doutorado.

• É uma empresa de porte médio, com número de grupos de recursos, de

atividades e de produtos que facilitam a aplicação.

• Os dados estão disponíveis em planilha eletrônica e utiliza-se do "software Easy

ABC Plus,,80 , o que agiliza a análise e interpretação dos dados.

Algumas características da empresa:

• Setor: Alimentício

• Área: Embutidos de Carne

• Número de produtos: em tomo de 30

• Principais famílias de produtos: Salsichas, Lingüiças e Mortadelas

• Produção: 600 toneladas por mês

• Número de funcionários: 250

80 Software da empresa ABe Technologies, de Beaverton. Estados Unidos.
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o processo de produção simplificado é apresentado na figura 5.1:

Armazenagem de matéria- Preparação de matéria- Mistura
prima prima

....•( Quebra de Blocos;'" V~Refinamento 1-'( Congelados k:: _ r---
~ Desossa J( Resfriados } ~~ M~~rndo, r.•.

( Moagem
/--'" Y( Pesagem Embutimento

Acabamento

Cozimento
( Depilação }-- V{ Automático J+-t--- )~~I?==={ Estufas
[ Tingimento ) ~ Contínuo j+'

!
[ Resfriamento ~

Embalagem V<,
r-....:

Embalagem Y
Fig. 5.1 - Processo de produção simplificado

Além das atividades que aparecem na figura 5.1, o sistema considera outras

atividades, como: tempero, fabricação de gelo, expedição, transporte externo, entre outras,

que não foram mostradas por razões de simplificação. A lista completa das atividades está

no apêndice B.

Entre os produtos fabricados pode-se citar, como exemplo:

• Lingüiças de frango, suína fina e calabresa;

• Salsichas "Hot-Dog" e Viena;

• Mortadela Bologna;

• Produtos Intermediários;

• Emulsões de Nervo. Couro e Carragenato;
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• Soja e Amido Hidratados.

Os dados reais foram alterados de forma a preservar seu sigilo sem, entretanto,

prejudicar a análise dos resultados.

5.3 AVALIAÇÃO DA CARACTERÍSTICA
"PRECISÃO DO SISTEMA"

A precisão do sistema, conforme visto no capítulo 4, depende do agrupamento de

recursos e de atividades e dos direcionadores adotados para representar estes grupos.

Inicialmente será avaliada a distorção provocada por agrupar recursos e atividades.

5.3.1 Avaliação da Distorção Provocada por Agrupar
Recursos e Atividades

Será verificada, inicialmente, a distorção no custo informado de uma atividade em

determinados produto, pelo fato desta atividade estar participando de um grupo cUJO

direcionador não representa fielmente seu consumo pelos produtos. Para efeito de

demonstração, considera-se, no caso real, um grupo formado pelas atividades de desossa,

quebra de blocos e moagem. O direcionador de atividades adotado para este grupo,

denominado de "preparação de matérias-primas", é a quantidade produzida de carne em

quilos. Outros grupos foram analisados de forma análoga.

O quadro 5.1 apresenta um resumo dos dados encontrados no apêndice C, que

apresenta os fatores de consumo de recursos de dois direcionadores de custos, para a
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atividade de desossa e para o grupo de atividades "preparação de matéria-prima", em

função dos produtos.

Fatores de Consumo de Atividades (FA)

Desossa (AI) Grupo Preparação de Matéria-prima (GAi)

Produto (Oj) Tempo de desossa Produção (Kg)
(horas)

Mortadela 1015 15,07 27155,40
Salsicha 1028 4,22 324620,28
Outros Produtos 72,46 216749,89
Total 87,59 568525,57

..
Quadro 5.1 - Fatores de Consumo de Atividades por Produtos

Se o Direcionador adotado do Grupo de Atividades é o peso da produção em

quilos, então a soma dos Fatores de Consumo de Atividades de todos os produtos é obtido

por:

m

I FAij = 568.525,57
j=1

Da equação 4.3, do capítulo 4, obtém-se a fração dos custos do grupo de atividades

"preparação de matéria-prima" que são rastreados para o produto "mortadela 1015" que,

para facilidade de entendimento, será denotado por 015.

m

"FAL..., '.I

27155,40/568525,57 = 0,04776 ou 4,776 %

Se. no entanto, admitirmos que a atividade de desossa seja melhor representada pelo

direcionador "horas de desossa", a fração do custo desta atividade que deveria ser rastreada

para o produto 015 seria obtida por:
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= 15,07/87,59 = 0,17207 ou 17,207 %

Que apresenta uma distorção, calculada através da equação 4.4, de:

0,17207/0,04776 3,60252

Ou seja, a atividade de desossa estaria sendo subcusteada no produto "mortadela

1015", pelo fato de estar sendo agrupada e direcionada pelo peso da produção. A distorção

neste caso é grande, pois o custo desta atividade seria de 260 % superior ao que está sendo

informado, se "horas de desossa" fosse o direcionador mais indicado.

Por outro lado, quando consideramos o produto "salsicha 1028", aqui denominado

por 028, a distorção do custo da atividade de desossa será obtida, com o uso da equação

4.4, por:

m

FAI28 "IFA,j
j=1

111

"FA~ lJ

= 324620,28 568525,57 = 0,08438
4,22 87.59

j=1

o custo da desossa no produto 028 deveria ser 91,56 % menor do que aquele que

está sendo informado, ou seja, está sendo sobrecusteado pelo sistema. Enquanto que alguns

produtos são subcusteados, outros são sobrecusteados, mas a soma dos custos de todos os

produtos será sempre a mesma, independentemente do direcionador que está sendo usado.

o Apêndice C mostra os detalhes de cálculo, apresentando a distorção provocada pelo

agrupamento para todos os produtos. A figura 5.2 apresenta a variação percentual dos

custos reais e informados da atividade de desossa nos custos dos produtos.
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Fig. 5.2 - Variação percentual entre custos reais e informados

Observa-se que apenas 5 (cinco) produtos estão sendo sobrecusteados pelo sistema,

enquanto que os produtos restantes são subcusteados. Isto se deve à participação elevada

destes produtos na produção mensal, principalmente do produto "salsicha 1028", que teve

participação de 57,1% do total produzido. Outra observação de interesse é a variação 100%

negativa do produto "linguiça 100 1", ou seja, se "horas de desossa" fosse adotado, este

produto não receberia custos da atividade de desossa. De fato, este produto não utilizou

esta atividade, mas mesmo assim está recebendo os custos do grupo, pois foi produzido no

periodo.

Outro fato a ser lembrado é que, quanto menor a participação do custo de uma

atividade, que está sendo representada por um direcionado r não relacionado, no custo do

grupo de atividades, menor será sua influência na distorção do custo total do produto.

Conforme apresentado na figura 5.3, o custo da atividade de desossa participa com 50,11 %
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do custo do grupo de preparação de matéria-prima, apontando que esta atividade não

deveria ser anexada a este grupo, sendo, sob o aspecto de precisão, indicada sua

incorporação a outro grupo de atividades ou considerá-la de forma simples, com seu

direcionado r exclusivo.

agem

Desossa
50,11%

Blocos
30,80%

Fig. 5.3 - Percentual dos custos das atividades no total do grupo

5.3.2 Avaliação dos Direcionadores Através da
Correlação

Para a avaliação da correlação dos direcionadores com os custos dos grupos de

atividades utiliza-se, para demonstração, os dados apresentados no quadro 5.2, relativos ao

grupo de atividades "preparação de matéria-prima". Os direcionadores de atividades

analisados são: "Produção em quilos", "Tempo de atividade" e "Número de batidas".
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Meses Custo do Produção Tempo de atividade Número de batidas
Grupo (Kg) (horas)
(R$)

1 38415 568526 658 3316
2 41345 601137 687 3415
3 37477 575259 613 3020
4 42433 612321 715 3498
5 41525 637211 693 3331
6 36029 581034 629 3205
7 38123 565391 641 3115
8 43424 605839 710 3645
9 44938 611878 753 3243

Quadro 5.2 - Custo do grupo e fatores de consumo para direcionadores

Os coeficientes de correlação e os valores de F de Snedecor, calculados através de

planilha eletrônica, para cada direcionador, são mostrados no quadro 5.3.

Direcionadores Coeficientes de Correlação F de Snedecor

Produção (Kg) 0,748 8,873

Tempo de atividade (horas) 0,966 98,153

Número de Batidas 0,635 4,738

Quadro 5.3 - Coeficientes de correlação e valor de F para direcionadores

o valor de F crítico, adotando nível de significância de 5%, para uma amostra de 9

elementos é de:

FI, 7,5% = 5,591

Dessa forma os direcionadores "Produção" e "tempo de atividade" podem ser

considerados como correlacionados, mas o direcionador que apresenta maior correlação é o

"tempo de atividade" em horas. Já o direcionador "número de batidas", para esta amostra,

não pode ser considerado como correlacionado ao custo do grupo de atividades.
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Realizando a análise de regressão para o direcionado r "tempo de atividade", que

apresentou melhor resultado, obtém-se a seguinte reta de regressão linear:

GA = -2793,42 + 63,75 FA2

Que indica que o termo constante não é significativo em relação à média dos custos

do grupo, não comprometendo a adoção deste direcionador sob o ponto de vista de

precisão. Forçando para que o termo constante da equação seja zero, obtém-se a seguinte

equação:

GA = 59,65 FA2

A relação entre o custo do grupo de atividades e o fator de consumo de atividades

de um direcionador de atividades gera como resultado o índice de consumo de atividades.

Este índice indica que cada hora de atividade do grupo de preparação de matérias-primas

tem um custo aproximado de R$ 59,65.

A reta de regressão linear relativa ao direcionador "produção" é a seguinte:

GA = -15.094,28 + 0,093 FAI

Que apresenta um termo constante significativo em relação à média dos custos do

grupo de atividades, podendo comprometer a precisão dos resultados deste direcionador de

custos.

5.4 AVALIAÇÃO CONJUNTA DAS
CARACTERÍSTICAS DOS DIRECIONADORES

Para efeito de demonstração da metodologia, utiliza-se os dados relativos ao grupo

de atividades "Preparação de matéria-prima".
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Além da precisão, outras características dos direcionadores que poderiam ser

avaliadas são as seguintes:

• Custo de mensuração do direcionador

• Facilidade de obtenção

• Possibilidade de manutenção da coleta dos dados

• Indução a comportamento proveitoso pela empresa

Entre estas faz-se a opção pelas características de "precisão", "custo de

mensuração" e "indução a comportamento proveitoso", que serão aqui denotadas,

respectivamente, por CJ, C2 e C3. Observa-se que nem todas as características são

quantitativas e, ainda, que deve-se buscar urna forma de considerá-las de forma conjunta.

Através da método AHP analisa-se, inicialmente, a importância relativa de cada uma

das características. Deve-se lembrar que quanto menor o custo de mensuração, melhor para

a empresa, enquanto que para as outras características a relação é direta, ou seja, quanto

maior a precisão e quanto mais "proveitosa" a indução ao comportamento, melhor para a

empresa.

A manipulação dos dados, assim como o cálculo de autovetores, autovalores

e razões de consistência são auxiliados pelo uso do programa "AHP para avaliação de

direcionadores", desenvolvido especificamente para este fim. A figura 5.4 apresenta a janela

inicial do programa, onde se informa quantas e quais são as características a serem

analisadas.
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Fig. 5.4 - Janela "Características dos Direcionadores"

As características são, então, comparadas par a par, de acordo com a importância de

cada uma sobre a outra, utilizando a escala de Saaty apresentada no quadro 4.5. A figura

5.5 mostra a janela do programa onde o decisor insere os dados na matriz de comparações.

o programa calcula o autovetor e a razão de consistência.
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Fig. 5.5 - Janela "Matriz de Comparações, Autovetor e Razão de Consistência"

A razão de consistência nula indica que os dados são consistentes. O autovetor

normalizado [0,54 0,16 0,30] representa a prioridade, bem como a importância relativa de

cada uma das características. Observa-se que, para o decisor, a característica de precisão é

superior às demais.

Passa-se, então, para a avaliação dos direcionadores. Define-se quantos e quais são

os direcionadores a serem analisados. No caso em questão levanta-se três alternativas de

direcionadores para análise: a quantidade produzida em quilos, o tempo total do grupo de

atividades em horas e o número de batidas processadas pelo grupo. A figura 5.6 mostra a

janela do programa em que se informa estes elementos.
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Fig. 5.6 - Janela "Direcionadores de Custos"

Para cada uma das características preenche-se a matriz de comparações dos

direcionadores, com o auxílio da escala de Saaty, sempre verificando a consistência dos

dados. Observe a figura 5.7, que compara os direcionadores para a característica de

precisão.
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Fig. 5.7 - Matriz de comparação de direcionadores para a característica "Precisão"

Como a razão de consistência é de 0,05 os dados são considerados consistentes.

Para a característica "precisão" o melhor direcionador, como era de se esperar, é o "tempo

de atividade em horas". O autovetor [0,19 0,73 0,08] mostra a relação de importância

atribuída para cada um dos direcionadores.

Para a característica "custo de mensuração" a matriz de comparação de

direcionadores é a seguinte:

DI: Produção D2: Tempo D3: Batidas
DI: Produção 1 7 2
D2: Tempo 1/7 1 1/5
D3: Batidas l/2 5 1
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o autovetor calculado é [ 0,59 0,07 0,33 ], denotando a prioridade e a

importância relativa dos direcionadores. Para a característica "custo de mensuração" o

direcionador "produção" é o mais adequado, com a importância relativa apontada pelo

autovetor calculado. A Razão de Consistência de 0,01 significa que os dados são

consistentes.

Finalmente, para a característica "indução a comportamento proveitoso" a matriz de

comparação de direcionadores é a seguinte:

DI: Produção
D2: Tempo
D3: Batidas

1 1/5
DI: Produção D2: Tempo

5
3

1
1/3

1/3
3

o autovetor calculado é [ 0,10 0,64 0,26 ], denotando a prioridade e a

importância relativa dos direcionadores. Assim, para a característica de "indução a

comportamento proveitoso" o direcionador "tempo de atividade" é o mais adequado. A

Razão de consistência é de 0,03, que significa que os dados são consistentes.

Finalmente, classifica-se os direcionadores da forma como foi exposto no item 4.7.2

do capítulo anterior. A figura 5.8 apresenta o resultado final da avaliação.



Capítulo 5 - Teste em Situação Real 136

• Resultados Obtidos ~[!JE:i

Fig. 5.8 - Janela "Resultado da Avaliação"

Conclui-se que o direcionador mais adequado, considerando as características de

"precisão", "custo de mensuração" e "indução ao comportamento", é o "tempo de

atividade" do grupo de preparação de matéria-prima. A classificação dos três

direcionadores é a seguinte:

1. Tempo de atividade: 0,597

2. Produção: 0,227

3. Número de batidas: 0,174

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação de direcionadores não deve ser balizada apenas pelo senso comum.

Antes de se tomar decisão sobre direcionadores de custos deve-se utilizar de técnicas

apropriadas para subsídio à decisão.
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Verificou-se que o uso de apenas um direcionador para várias atividades agrupadas

pode levar a custos de produtos totalmente diferentes. A diferença do custo de uma

atividade no custo de um produto pode ser tão grande que a precisão do sistema de custos

como um todo pode ser prejudicada. Os resultados encontrados no apêndice C, que mostra

a distorção do custo da atividade de desossa em cada um dos produtos da empresa,

demonstra claramente esta afirmação.

Um fato a ser destacado é o caso de produtos que "passam" pelo grupo de

atividades, mas não se utilizam de todas as atividades deste grupo. Observa-se o caso do

produto "lingüiça 1001", que não se utiliza da atividade de desossa, mas usa as outras

atividades do grupo. Como a atividade de desossa participa do grupo de preparação, cujo

direcionador é a quantidade produzida, parte do custo desta atividade é rastreado para

aquele produto. Assim o custo real desta atividade, naquele produto, deveria ser zero, mas

o sistema informa que 4,153% de seu custo deve ser rastreado ao produto. A distorção é

igual a zero, quando deveria ser próxima da unidade, pois o custo informado deveria estar,

pelo menos, próximo da realidade.

Se os projetistas e usuários de um sistema de custos ABC tiverem em mente que os

valores obtidos por este sistema podem ser desvirtuados, visto que tanto seus recursos

como suas atividades são agrupados, estes passarão a se utilizar de técnicas para avaliar os

agrupamentos.

Observou-se. também, que a opção pelo direcionador deve considerar a correlação

entre este e seu grupo. O coeficiente de correlação, apesar de ser obtido com dados de

passado recente, demonstra quanto as variações dos fatores de consumo de recursos e de

atividades são relacionadas com as variações dos custos dos grupos de recursos e de
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atividades. A correlação não significa "causação", ou seja, que o fato de um fator de

consumo de recursos de um direcionador variar em um sentido e intensidade, o custo do

grupo também variará, por esta causa, na mesma proporção, mas o fato de existirem

coeficientes de correlação baixos, ou mesmo não existir correlação, mostra que o

direcionador adotado não é adequado sob o ponto de vista de precisão.

No caso analisado os direcionadores "produção" e ''tempo de atividade" passaram

pelo teste de correlação, pois apresentaram valor de F superior ao F crítico para nível de

significância de 5%. Entretanto o direcionador "número de batidas" não pode ser

considerado como correlacionado ao grupo de atividades. O direcionador ''tempo de

atividade" apresentou maior correlação com o grupo, ou seja, um coeficiente de correlação

de 0,966.

Verificou-se, também, que é possível considerar outras características importantes

de direcionadores para se obter um sistema de custos desejado. No caso apresentado as

características "precisão" e "indução ao comportamento" foram determinantes na opção

pelo direcionado r ''tempo da atividade". No caso analisado este direcionado r obteve a

preferência tanto para a característica "precisão", como para a característica "indução ao

comportamento", entretanto ficou em terceiro lugar quando a característica "custo de

mensuração" foi analisada. Como a característica "custo de rnensuração" obteve apenas

16% de importância relativa, na opinião dos avaliadores, esta não foi determinante na opção

pelo direcionador. Mas podem ocorrer situações em que o custo de mensuração seja

restritivo a determinado direcionador.

A análise conjunta destas características foi realizada com o auxílio do método AHP,

visto que muitos elementos subjetivos são inerentes a esta questão. A importância que os
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avaliadores deram para as características, bem como a importância do direcionador frente a

cada uma destas características foram compiladas e conjugadas, obtendo-se, finalmente,

uma priorização das alternativas. Se o caso fosse analisado por outros indivíduos, o

resultado poderia ser diferente daquele obtido. As pessoas pensam de forma diferente.

Deve-se lembrar que todo sistema de custos depende da forma como se deseja que ele seja

e que são pessoas que desejam algo. Assim a técnica apresentada é uma forma de

interpretar e organizar o pensamento destas pessoas.



CAPÍTULO 6
6.CONCLUSÕES

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os sistemas tradicionais de custos têm sido criticados, conforme visto no capítulo 2

deste trabalho, por não estarem atendendo todas as suas funções originais. As principais

críticas recaem sobre a imprecisão dos custos e, também, sobre sua atuação no controle

operacional, ou seja, na obtenção de informações freqüentes e objetivas para auxílio no

processo decisório. Estes sistemas têm direcionado seus esforços principalmente para a

avaliação de estoques e, consequentemente, para a elaboração de demonstrações

financeiras. O sistema de custos ABC surge como resposta a estas necessidades, anunciando

custos mais precisos e maiores possibilidades de ser utilizado como ferramenta na tomada

de decisões.

A análise do processo empresarial, que define as atividades da empresa, executa a

análise de valor do processo e desenvolve planos de melhorias, contribui, por si só, para que

a administração busque o aperfeiçoamento da empresa. As informações geradas pelo

custeio das atividades proporcionam retomo que permite a avaliação das decisões tomadas

pela administração.
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o custeio das atividades foi abordado no capítulo 3, que procurou demonstrar a

importância dos direcionadores de recursos - os direcionadores de primeiro estágio - para

atingir os objetivos de custos de atividades mais precisos e sua contribuição ao processo

decisório. A relevância dos direcionadores de atividades - direcionadores de segundo

estágio - também foi apresentada, naquele capítulo, sob o enfoque de diversos autores. As

implicações da escolha e uso destes direcionadores no custeio dos produtos foram

avaliadas. Esta revisão crítica é importante, pois alerta sobre cuidados que devem ser

tomados na utilização do ABC, que se baseia em pressupostos nem sempre encontrados na

realidade.

6.2 CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO

Demonstrada a importância dos direcionadores de custos na mecânica de

funcionamento do sistema ABC, o trabalho propõe uma metodologia formada por uma série

de técnicas para a avaliação destes direcionadores, possibilitando uma análise crítica deste

sistema, visando a obtenção de melhores resultados para a empresa. Estas técnicas, que já

existem e são aplicadas em diversas áreas de conhecimento, foram adaptadas e organizadas

para a proposta do trabalho.

A pnmeira característica analisada, a precisão do sistema, é tratada através da

distorção nos custos do sistema, que ocorre tanto pelo agrupamento de recursos e de

atividades, quanto pelo uso de direcionadores que não são perfeitamente correlacionados

com os grupos.
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o trabalho analisa a estrutura do sistema ABC e desenvolve um equacionamento

com os elementos que o compõe. A distorção causada pelo agrupamento de atividades

pode, então, ser calculada através de urna equação que relaciona o custo que deveria ser e o

custo que é informado pelo sistema. Como a causa da distorção é a diversidade com que os

produtos se utilizam das atividades, a equação relaciona a proporção dos fatores de

consumo de atividades pelos produtos considerando, no numerador, o direcionador

específico para a atividade analisada e, no denominador, o direcionador adotado para o

grupo de atividades. Uma vantagem desta fórmula, de simples aplicação, é sua

independência de urna seqüência de dados históricos.

Realizando uma analogia com o que ocorre nos grupos de atividades, o trabalho

desenvolve o mesmo tratamento para os grupos de recursos, um aspecto ainda não

abordado. O trabalho demonstra que o agrupamento de recursos também causa distorções,

mas, neste caso, nos custos das atividades. Com a utilização de exemplos numéricos,

concluiu-se que, como as atividades se utilizam de forma diferenciada dos recursos de um

grupo, a utilização de apenas um direcionado r para este grupo causa diferenças entre os

custos das atividades que deveriam ser e os que são efetivamente informados pelo sistema.

A novidade não está na conclusão, que pode ser considerada até mesmo óbvia, mas sim na

possibilidade de realizar os cálculos que subsidiam a tomada de decisão de formação dos

grupos e na definição de seus direcionadores. A definição dos grupos, tanto de recursos

como de atividades, implica na quantidade de grupos que o sistema utiliza e,

consequentemente, na quantidade de direcionadores de custos do sistema. O custo de um

sistema ABC depende diretamente desta quantidade de direcionadores.

A análise da correlação, através do cálculo de seu coeficiente, permite verificar o

quanto estão correlacionados os grupos e seus direcionadores. Quanto maior a correlação
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entre estas variáveis, maior a precisão dos custos. Além disso, é de interesse testar se existe

ou não esta correlação. Assim utilizou-se do F de Snedecor, por sua simplicidade de uso e

facilidade de interpretação dos resultados. Esta informação também reveste-se de utilidade

para subsidiar decisões sobre direcionadores de custos.

o uso da análise de regressão e do coeficiente de correlação já é difundido no

sistema tradicional de custos. Estes métodos também se demonstraram eficazes no custeio

ABC. O trabalho buscou correlacionar os custos dos grupos de atividades (GAi) com seus

direcionadores de atividades (DAi). A contribuição, neste caso, ficou por conta da adoção

dos fatores de consumo de atividades (FAi) reais, como variável independente. O método

pode também ser aplicado para verificar a correlação dos custos dos grupos de recursos

(GRi) com os fatores de consumo de recursos (FRi) reais relativos aos direcionadores de

primeiro estágio (DRi). Estas soluções, buscadas do sistema tradicional de custos e

adaptadas para o sistema ABC, tomam-se possíveis de serem aplicadas devido à

proliferação de "softwares" estatísticos e das planilhas eletrônicas,

A característica de indução a comportamento proveitoso para a empresa é

essencialmente subjetiva, necessitando de um método que facilite a interpretação da opinião

das pessoas, de tal forma que possibilite sua inclusão na avaliação dos direcionadores. É

importante que o conhecimento, a prática e a intuição que os indivíduos já dispõem para a

definição de qual o comportamento que um direcionador deve induzir sejam interpretados e

quantificados pois, uma vez formalizados, as decisões serão uniformizadas, podendo ser

delegadas.
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Utilizou-se, para tanto, o Método de Análise Hierárquica (AHP) que atribui valores

numéricos a dados subjetivos. Este método, conforme descrito anteriormente, permite um

tratamento sistemático baseado nas posições dos avaliadores.

Outro aspecto importante da metodologia é a consideração conjunta de todas as

características envolvidas. Novamente, o Método de Análise Hierárquica possibilita a

consideração conjunta de todas as características baseado na importância relativa dada pelos

avaliadores. Apesar de dados quantitativos, como correlação e custo do sistema, poderem

ser utilizados diretamente neste método, sugere-se que seus valores sejam utilizados apenas

como balizadores nas matrizes de comparação, pois assim a interpretação que os

avaliadores realizam sobre estes números podem ser consideradas.

A metodologia foi testada em situação real. Apesar dos inúmeros resultados obtidos,

optou-se pela concisão, para efeito de apresentação do trabalho, em apenas um grupo de

atividades, pois os resultados alcançados em todos os grupos podem ser interpretados de

forma similar. Verificou-se que a aplicação é simples e que resulta em subsídios importantes

para a tomada de decisão sobre direcionadores. Observa-se, porém, que para a obtenção de

dados para o cálculo da correlação é necessário determinado tempo para coleta dos dados,

desde que a empresa não os tenha correntemente apurados.

6.3 CONCLUSÃO

O objetivo de apresentar uma proposta para avaliação de direcionadores,

contribuindo para uma análise crítica do sistema ABC, visando melhorias para a empresa, é

atingido por este trabalho.
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A hipótese de que a utilização de uma metodologia para avaliação de direcionadores

contribui para a implantação e execução do sistema de custos baseado em atividades é

verdadeira, uma vez que este sistema depende da identificação e utilização adequadas dos

direcionadores de custos. Não basta o senso comum para a avaliação dos direcionadores. A

avaliação subsidiada por informações que levem em conta métodos matemáticos,

estatísticos e que possibilitem uma quantificação de dados subjetivos, permitirá uma análise

crítica consubstanciada do sistema de custos ABC, objetivando a melhoria da empresa. As

diversas características como precisão, custo de mensuração e indução ao comportamento

devem ser consideradas de forma conjunta, pois a decisão não depende de características

isoladas, e sim de uma avaliação geral.

A hipótese de que os agrupamentos de recursos e atividades provocam distorções

nos custos das atividades e dos produtos foi comprovada pela aplicação das equações 4.4 e

4.8 desenvolvidas no capítulo 4. O método foi aplicado em um caso real, apresentado no

capítulo 5. Demonstrou-se que o rastreamento de uma atividade no custo dos produtos,

utilizando um direcionador comum ao grupo de preparação de matérias-primas, causou

distorções que vão de -100% a +569% do valor informado.

A aplicação deste método permite visualizar o problema para que se possa tomar

decisões. Na situação analisada acima, os resultados indicam que duas decisões poderiam

ser tomadas para a melhoria da precisão do sistema: a desvinculação da atividade do grupo

ou a mudança do direcionado r adotado.

A avaliação da precisão dos custos dos produtos também foi realizada pela análise

da correlação. O trabalho adotou como variável dependente o custo por período de um

grupo de atividades e, como variável independente, o fator de consumo de atividades real
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de um direcionador de atividades, também considerado por período. Maiores ou menores

quantidades de um direcionador, medidas por seu fator de consumo, representam maiores

ou menores custos distribuídos aos objetos de custos. Se a correlação entre as variáveis

citadas for baixa, os custos informados dos produtos são distorcidos. Utilizou-se do

coeficiente de correlação para avaliar este relacionamento. Para testar esta correlação, o

trabalho utilizou o F de Snedecor. O teste é necessário, pois o coeficiente de correlação é

calculado a partir de uma amostra com número de elementos limitados e apenas infere sobre

o coeficiente da população.

o método foi aplicado com facilidade no caso real, apesar da necessidade de coleta

de dados durante determinado período de tempo. Os direcionadores analisados

apresentaram coeficientes de correlação diversos e, um dos direcionadores, o "número de

batidas", não passou pelo teste da correlação. Os outros direcionadores eram

correlacionados, sendo que o "tempo de atividade" obteve o maior coeficiente. Estes

resultados, aliados a outras informações que foram obtidas pela análise de regressão, como

o cálculo da constante e coeficiente angular, orientam na tomada de decisões sobre

direcionadores.

A simples suposição de que um direcionador é mais relacionado com os custos do

que outro, ou a crença de que existe a correlação, não é suficiente. O uso destes métodos

estatísticos pode ser valioso no auxílio às decisões sobre direcionadores, e seus resultados

podem causar surpresas àqueles que operam com o sistema.

O método AHP foi aplicado para dar suporte na solução de dois problemas.

Primeiro. para quantificar os atributos qualitativos das características. Depois para auxiliar

na consideração conjunta das diversas características.
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Para a característica de indução ao comportamento, qual o melhor direcionador? A

produção, o tempo de atividade ou o número de batidas? Em uma escala, qual o grau de

preferência para cada um deles? Com o auxílio do método AHP, obteve-se respostas para

estas questões, cujos resultados estão dispostos no capítulo 5.

Como a avaliação de direcionadores é um problema de análise de múltiplos critérios,

pOIS as várias características devem ser consideradas, o método AHP, como método

multicriterial, possibilita esta consideração conjunta. A ponderação, de acordo com a

importância dada, de cada característica, aliada ao grau de preferência de cada direcionador

por característica, permite, através da multiplicação de matrizes, pnonzar os

direcionadores. Não basta, portanto, considerar apenas uma das características. Se a

característica "custo de mensuração" fosse a única a ser considerada, o direcionador

"produção" seria o escolhido, e o sistema seria prejudicado quanto à indução ao

comportamento proveitoso e à sua precisão.

Apesar dos métodos adotados serem suportados por teorias que podem não ser

consideradas simples por parte dos usuários, a sua aplicação demonstrou que a utilização

desta metodologia e a interpretação de seus resultados, reveste-se de simplicidade,

possibilitando seu uso por equipes de implantação e manutenção de sistemas ABC.

6.4 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FuTUROS

Uma conseqüência direta da análise das distorções provocadas por agrupar recursos

e atividades é a determinação da quantidade de direcionadores necessários para o sistema

ABC. O ideal, sob o ponto de vista de precisão, seria que todos os recursos e todas as
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atividades fossem representados por seus próprios direcionadores. Entretanto o custo para

que esta condição ocorra pode ser elevado, sendo necessário o agrupamento destes

elementos. A quantidade de direcionadores depende do número de grupos formados. Uma

análise desta quantidade pode ser realizada utilizando métodos de simulação ou mesmo de

recursos provenientes da Teoria das Restrições. Uma técnica proposta por Babad e

Balachadran'", que busca a definição de um número ótimo de direcionadores também pode

ser utilizada como base para este estudo.

Outros métodos de análise multicriterial", como os métodos ELECTRE

("Elimination et Choix Traduisant la Realité"), PROMETHEE/GAIA ("Preference Ranking

Organization Method of Enrichment Evaluations / Geometrical Analysis for Interactive

Aid") e MACBETH ("Measuring Attractiveness by a categorical Based Evalution

Technique") podem ser aplicados nas avaliações de direcionadores, gerando novos

trabalhos de pesquisa.
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ABSTRACT

The aim ofthis work is to present a methodology for the evaluation of cost drivers in

order to contribute to criticaI analysis and improvements ofthe Activity Based Costing

approaching. Such methodology considers and applies concepts and techniques, which are

usually used in a isolated manner.

The system cost accuracy, which is directly related to the utilisation ofthe eost drivers, is

evaluated according to: 1st) from analysis ofthe distortions provoked by groups of

activities and resources, which are done by equations with no need of the historieal data;

2nd) statistical tools used to evaluate the relationship between the eosts of

aetivities/resources and the consumption factors of their drivers.

Another contribution refers to the intangible characteristie related to the users inference,

which is analysed with the multieriterial AHP support.

The several eharaeteristies sueh as aeeuraey, behaviour inferenee and the ABC measuring

eost are evaluated altogether, providing the prioritisation of drivers. Finally, the

methodology for implementation in an industrial eompany validates the importanee of sueh

an evaluation.



-APENDICEA
Uso do F de Snedecor para teste do coeficiente de

correlação

A Análise de Variância pode ser utilizada para testar a correlação entre duas

variáveis. Pretende-se, neste apêndice, demonstrar como este teste pode ser feito de forma

simples, porém com base teórica consistente.

A figura A.I mostra uma reta de regressão onde DA é a variável independente e GA

é a variável dependente.

GA

................. ----------------------------. -GAj

GA

A
GAj

Variação Explicada

DAj DA

Fig. A.I - Reta de regressão

A Variação Total é a soma dos desvios de cada observação de GA e o valor da

média de todas as observações de GA. dada por:
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n

L(GAj - GA)
j = I

(AI)

A Variação Não explicada é a soma dos desvios de cada observação de GA e o

valor estimado pelo modelo de regressão, dada por:

n ••••••••

L(GAj - GA;)
j = I

(A2)

Pode-se verificar que:

Variação Total = Variação Não-explicada + Variação Explicada

A estatística F é expressa pela seguinte relação:

F
Variância Explicada

(A3)
Variância Não - explicada

o valor da variância é obtido pela divisão da soma dos quadrados dos desvios pelo

número de graus de liberdade correspondentes. O número de graus de liberdade da

Variância Explicada é igual ao número de amostras menos I (um), k - I, onde k é o número

de amostras. Para a Variância Não-explicada, o número de graus de liberdade é igual ao

número n de observações da amostra menos o número k de amostras, ou seja, n-k.

o valor de F pode ser calculado por:
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t(GAi - GA)2
r2i = I- --- -- ---

F k - 1 k - 1 (A.4)= Jn 1
I(GAi~ GA;)2 - r-

i = I n - k-- -- --

n - k

Como no caso da regressão linear simples são duas amostras, assim k = 2 . O grau

de liberdade da variância explicada é constante e igual a 1 (um). Enquanto que, para a

variância não-explicada, o número de graus de liberdade é igual a n - 2. O valor de F pode,

então, ser obtido por:

F (A.5)

O teste H, , p = ° é unilateral. O fato da hipótese nula falsa, ou seja, p "* 0, ocorre

quando o numerador (variância explicada) da equação A.4 é relativamente maior que seu

denominador (variância não-explicada).

O teste da hipótese nula de independência pode ser realizado pela comparação do

valor calculado de F com o valor crítico da distribuição F para um determinado nível de

significância. Se F for maior que F crítico rejeita-se a hipótese de não correlação.



APÊNDICE B
Lista de Atividades da Empresa Industrial

LISTA GERAL DE ATIVIDADES
Desossa
Quebra de Blocos
Moagem
Picamento de Toucinho
Refmamento da Massa
Formação da Mistura
Embutidura RT6 / Depilação (2)
Embutidura (Contínuas)
Grampeamento Automático (2)
Atividade de Mesa
Processo de Cura
Fabricação do Gelo
Cozimento
Cozimento e/ou Tingimento
Envernizamento
Tingimento (Caracol)/Resfriamento (2)
Embalagem à Vácuo Dupl/Celovac
Embalagem à Vácuo Multivac
Embalagem Manuais
Enformagem / Desenformagem (3)
Preparação de Tripa
Tempero (1)
Armazenagem de Ml' Congelados
Armazenagem de Ml' Refriados
Armazenagem de produtos Acabados
Emulsão de Couro
Emulsão de Nervo
Emulsão de Carragenato
Amido Hidratado
Soja Hidratada
Pesagem e Inspeção final
Expedição
Vendas
Transporte Externo
Administração
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APENDICE C
Fatores de Consumo de Atividades e Distorção
da Atividade de Desossa por Produtos Para o
Grupo "Preparação de Matérias-primas"
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FATORES DE CONSUMO DE ATIVIDADES (FA) Frações Distorção
Desossa (AI) Quebra (A2) Moagem (A3) Direcionador Fração do total Fração horas da desossa

PRODUTOS (Oj) Horas de Prod. Horas de Prod. Horas de Prod. Produção(K2) da Produção(Kg) de desossa por produto
Lingüiça 1001 - 20,40 20,40 23.613,64 0,04153 0,00000 0,00000
Lingüiça 1002 2,91 27,16 30,07 35.879,85 0,06311 0,03318 0,52577
Lingüiça 1003 8,36 0,89 9,25 12.059,73 0,02121 0,09542 4,49828
Lingüiça 1007 10,86 5,61 13,23 18.280,29 0,03215 0,12397 3,85567
Lingüiça 1012 4,13 9,09 12,01 16.864,93 0,02966 0,04718 1,59030
Paio 1013 1,65 1,90 2,36 4.639,40 0,00816 0,01886 2,31080
Mortadela 1014 2,82 1,13 3,25 5.074,60 0,00893 0,03216 3,60252
Mortadela 1015 15,07 6,03 17,38 27.155,40 0,04776 0,17207 3,60252
Mortadela 1016 3,62 2,56 4,26 8.016,14 0,01410 0,04137 2,93394
Mortadela 1018 14,42 9,88 16,44 28.733,56 0,05054 0,16469 3,25849
Mortadela 1020 0,22 2,21 0,77 4.435,20 0,00780 0,00248 0,31806
Salsicha 1022 0,06 0,07 0,10 177,80 0,00031 0,00070 2,23940
Salsicha 1024 1,17 11,31 4,51 18.638,23 0,03278 0,01341 0,40893
Salsicha 1025 1,43 2,28 2,64 5.338,66 0,00939 0,01627 1,73310
Salsicha 1026 9,20 9,41 11,59 23.948,76 0,04212 0,10500 2,49255
Salsicha 1027 0,20 0,32 0,37 680,35 0,00120 0,00228 1,90836
Salsicha 1028 4,22 273,98 31,81 324.620,28 0,57099 0,04818 0,08438
Salsicha 1029 0,05 0,04 0,13 152,43 0,00027 0,00059 2,21344
Lanche 1043 3,08 1,44 3,96 6.220,46 0,01094 0,03516 3,21306
Bacon 1039 4,12 - - 3.995,86 0,00703 0,04704 6,69225
TOTAL: 87,59 385,73 184,53 568.525,57 1,00 1,00

Quadro C.I - Fatores de consumo de atividades e distorção por agrupamento



ANEXO A

Distribuição F de Snedecor para níveis de
significância de 10/0, 50/0 e 100/0

UI = 1, U2 = n - 2
a

U2 1% 5% 10%
1 4052,185 161,446 39,864
2 98,502 18,513 8,526
3 34,116 10,128 5,538
4 21,198 7,709 4,545
5 16,258 6,608 4,060
6 13,745 5,987 3,776
7 12,246 5,591 3,589
8 11,259 5,318 3,458
9 10,562 5,117 3,360

10 10,044 4,965 3,285
11 9,646 4,844 3,225
12 9,330 4,747 3,177
13 9,074 4,667 3,136
14 8,862 4,600 3,102
15 8,683 4,543 3,073
16 8,531 4,494 3,048
17 8,400 4,451 3,026
18 8,285 4,414 3,007
19 8,185 4,381 2,990
20 8,096 4,351 2,975
21 8,017 4,325 2,961
22 7,945 4,301 2,949
23 7,881 4,279 2,937
24 7,823 4,260 2,927
25 7,770 4,242 2,918
26 7,721 4,225 2,909
27 7,677 4,210 2,901
28 7,636 4,196 2,894
29 7,598 4,183 2,887
30 7,562 4,171 2,881
40 7,314 4,085 2,835
60 7,077 4,001 2,791

120 6,851 3,920 2,748
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