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CORRÊA, Florence Adriane. O ABC é a reorganização com base em processos. São 
Paulo: EAESP/FGV, 1997. (Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação da 
FGV/EAESP, Área de Concentração: Contabilidade, Finanças e Controle) 

Resumo: Descreve o sistema ABC de custos, tendo como pano de fundo a nova 
realidade empresarial, e salienta como este sistema de custeio vem ao encontro das 
atuais necessidades das empresas. Enfatiza a análise das atividades realizada pelo 
ABC e sua possibilidade de gerar melhoras operacionais. Expõe a seguir algumas das 
novas ferramentas de reorganização, especificamente a reengenharia e a organização 
horizontal, que visam realizar modificações a nível de processos, de maneira a 
contribuir para o alcance de melhores índices de performance. Realiza uma análise de 
complementaridade entre o ABC e estas metodologias de reorganização, com base 
em seu enfoque comum em processos. Como conclusão, uma pesquisa exploratória 
tenta verificar, se na prática, existe relacionamento entre o sistema de custos ABC e 
as reorganizações com base em processos, em companhias que implantaram este 
sistema de custeio. 

Palavras-Chaves: Sistema ABC de custos - Processos - Reorganização -
Reengenharia - Organização horizontal - Globalização 
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I. INTRODUÇÃO 

1.1. TEMA DO TRABALHO 

O desafio de uma administração moderna e competente é organizar a empresa 

de maneira a aumentar continuamente seus níveis de performance, tendo como 

foco a satisfação do cliente, para fazer face ao ambiente empresarial cada vez 

mais competitivo. 

As rápidas mudanças ocorridas nas últimas duas décadas revelaram a 

necessidade de uma flexibilidade por parte das empresas, visando possibilitar 

sua adaptação e sobrevivência. As modificações no perfil da oferta e da 

demanda de bens e serviços, a necessidade de enfrentar a concorrência com 

base na economia de escopo e a crescente importância do cliente são alguns 

dos fatores que tomam fundamentais a adoção de ferramentas eficazes para 

sobreviver neste novo cenário. 

O mercado cada vez mais globalizado gera uma tendência à eliminação das 

empresas menos flexíveis!, e as novas tecnologias e metodologias de 

gerenciamento, antes um diferencial competitivo para poucas empresas, 

constituem-se agora num pré-requisito para a participação no mercado. 

Quando analisamos os sistemas contábeis hoje utilizados nas empresas, 

percebemos que o sistema tradicional de custeio é ainda largamente utilizado 

para fins de determinação de custos. No entanto, no novo contexto 

1 TOMASKO, Robert M. Rethinking- Repensando as Coorporações. São Paulo: McGraw-Hill, 1994. 
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empresarial, ele se revela em muitos casos inadequado para atender as 

demandas por novos indicadores financeiros e para prover informações 

relevantes para a tomada de decisões gerenciais. Diante das deficiências deste 

sistema de custeio por absorção, o sistema ABC de custos (Activity Based 

Costing), ao proporcionar dados mais acurados e adequados à nova realidade, 

ganha importância. 

O ABC pode ir ainda além da melhora na mensuração dos custos e da maior 

acurácia no sistema de informações gerenciais. Graças ao seu enfoque na visão 

de processos, permite a visualização de problemas operacionais e tem o 

potencial de originar melhorias significativas. Permite igualmente o aumento 

da flexibilidade e modernização dos processos administrativos nas 

organizações, e pode também transformar-se num instrumento para a 

alavancagem de mudanças de comportamento dentro do processo global de 

modificações dentro da empresa. 

Por outro lado, a nível organizacional, estão altamente em voga alguns novos 

conceitos de reestruturação, como a reengenharia e a organização horizontal. 

Estas novas formas de visão de negócios buscam, dentro de outras abordagens, 

atingir alguns resultados semelhantes àqueles que podem ser derivados da 

implantação do ABC. Eles têm entre si, como principal ponto em comum, o 

enfoque em processos. Podem ainda, em certa medida, e como tentaremos 

mostrar no decorrer deste trabalho, ser considerados ferramentas 

complementares na busca da excelência administrativa. 

Esta dissertação será uma análise teórico-empírica. Tem o objetivo de 

descrever o sistema ABC, tendo como pano de fundo o ambiente empresarial 
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nos dias de hoje. Irá mostrar como este sistema de custeio pode vir ao encontro 

das atuais necessidades da empresa. Fazendo um paralelo com a reengenharia 

e a organização horizontal, a explanação teórica terá sua ênfase nas 

modificações que a implantação do ABC pode gerar na empresa, se a análise 

das atividades realizada for utilizada em todo seu potencial para a · 

alavancagem de melhorias a nível operacional. 

A parte empírica do trabalho tem ainda como objetivo a realização de uma 

pesquisa de campo. Serão entrevistadas empresas que tenham implantado o 

ABC, ou que estejam em fase de implantação, a fim de verificar em que 

medida a adoção deste sistema de custeio vem levando a uma reestruturação 

interna, baseada numa visão de processos. 

1.2. DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

A dissertação começará com um capítulo dedicado a uma retrospectiva 

histórica das mudanças ocorridas no ambiente empresarial nas últimas duas 

décadas. Iremos apontar de que maneira estas mudanças geraram a 

necessidade de se repensar a organização a nível global. No tema específico da 

contabilidade de custos, iremos situar o sistema tradicional de custeio neste 

novo contexto, salientando suas deficiências. 

No terceiro capítulo, o sistema ABC será descrito. Com ênfase em sua 

metodologia, tentaremos mostrar que este sistema é adequado à nova realidade 

organizacional, pois gera mudanças que trazem às empresas maior agilidade de 

respostas às demandas externas e internas. Serão enfatizados os beneficios que 

3 



.. , 

o entendimento dos processos ocasionado pela análise das atividades pode 

trazer. 

O quarto capítulo será dedicado às novas idéias a respeito de estrutura da 

organização. Serão objeto de análise especificamente a Organização 

Horizontal e a Reengenharia. Tentaremos apontar de que maneira estes 

divulgados e criticados conceitos se propõem a contribuir para a empresa no 

alcance de melhores níveis de performance e aumento das condições de 

competitividade. 

No capítulo seguinte, será realizada uma análise de complementaridade entre o 

sistema ABC e os conceitos de reestruturação organizacional. Com base no 

enfoque comum em processos, tentaremos mostrar que sua conjugação pode 

aprofundar os beneficios gerados por sua implantação individual. Pretendemos 

demonstrar que, a nível teórico, o ABC pode ser uma ferramenta de apoio aos 

esforços da empresa em reestruturar sua organização e seus processos, e que, 

por outro lado, as metodologias de reorganização também podem ajudar na 

implantação do ABC e sua análise de atividades. 

Os resultados de uma pesquisa de campo realizada em empresas que tenham 

implantado ou estejam em fase de implantação do sistema ABC serão 

apresentados no sexto capítulo. O enfoque será a identificação da influência da 

implantação do ABC na reestruturação organizacional com base em processos,' 

e a extensão da complementaridade entre este sistema de custeio e as 

metodologias de reorganização. A conclusão desta pesquisa deverá confirmar 

ou não o que a dissertação pretende demonstrar teoricamente: que o ABC pode 

ser uma importante ferramenta de alavancagem de melhorias a nível 
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organizacional, apoiando os esforços da empresa em reestruturar a 

organização, através da análise de atividades. 

Finalmente, no último capítulo, são feitos alguns comentários. 
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II. O SISTEMA DE CUSTOS TRADICIONAL NO 
NOVO CONTEXTO EMPRESARIAL 

11.1. O NOVO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

Durante os anos 70, diversas mudanças se processavam no ambiente 

empresarial, fundamentalmente no Japão e em alguns países ocidentais. Eram 

desencadeadas principalmente pelas práticas inovadoras desenvolvidas por 

fabricantes japoneses e pela disponibilidade de novas tecnologias. A adoção de 

novas· formas de gestão de negócios colocavam as empresas numa posição 

competitiva privilegiada, através da diminuição de custos, maior rapidez de 

respostas e modernização. 

A matona das empresas ocidentais levou, no entanto, ma1s tempo para 

reconhecer que estas mudanças representavam uma grande revolução nas 

operações industriais. 

Segundo Kaplan e Johnsonz, as empresas norte-americanas não sentiram de 

imediato e de maneira muito intensa as consequências destas mudanças. Isto 

deve-se ao fato de que, durante a década de 70, a combinação de um dólar 

enfraquecido e uma inflação elevada protegia os produtos nacionais da 

concorrência externa. 

2KAPLAN, Robert S., JOHNSON, H. Thomas. Contabilidade Gerencial - A Restauração da 
Relevância da Contabilidade nas Empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1993. 
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No entanto, a partir dos anos 80, com a grande diminuição da inflação, as 

organizações já não podiam compensar custos elevados através de preços mais 

altos. Simultaneamente, um aumento no valor do dólar barateou os produtos 

estrangeiros no mercado americano. Desta maneira, as indústrias sentiram a 

concorrência pela primeira vez. Perceberam bruscamente que drásticas atitudes 

eram necessárias, no sentido de aumentar a competitividade, se a permanência 

no mercado fosse desejada. 

O caso do Brasil é diferente. O mercado brasileiro sempre foi muito fechado 

ao exterior, até 1990, quando Fernando Collor assumiu a presidência. Com o 

protecionismo anterior, as empresas estavam resguardadas naturalmente contra 

a concorrência externa. A nível interno, tampouco existia uma grande 

concorrência, dado que muitos setores industriais eram dominados por 

oligopólios. Não havia, portanto, motivos para preocupações com questões 

relacionadas à melhora de índices de performance e diminuição de custos. 

Após a abertura da economia brasileira, no entanto, o cenário mudou 

drasticamente. A facilidade de entrada de produtos estrangeiros e a 

globalização geraram uma necessidade de mudança de postura por parte das 

empresas, visando sua simples sobrevivência no ambiente competitivo. 

Estão resumidas à seguir as principais modificações, apontadas por Kaplan e 

Johnson3, que se processaram a partir dos anos 70: 

3KAPLAN, R. S., JOHNSON, H. T. Contabilidade ... 
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a) Controle de Qualidade Total 

O Statistical Quality Control (SQC) é um método rigoroso ·e científico 

de identificação da qualidade e produtividade que pode ser esperada 

de determinado processo de produção, de maneira que o controle dos 

atributos pertença ao próprio processo. Desta maneira, identifica onde, 

e muitas vezes como, a qualidade e a produtividade do processo 

podem ser melhoradas, e de maneira contínua.4 

A versão original do SQC foi desenhada nos anos 30, por Walter 

Shewhart, da Bell Laboratories, para atingir o defeito zero na 

produção em massa. Esta versão foi posteriormente desenvolvida 

separadamente por Edwards Deming e Joseph Juran, durante a 2a. 

Guerra Mundial. 

Tradicionalmente, as empresas realizavam um controle estatístico de 

qualidade, que fixava limites para os níveis aceitáveis de produtos 

defeituosos (NQA - Nível de Qualidade Aceitável). Uma vez feita a 

inspeção de um lote, se o percentual de rejeições estivesse abaixo 

deste nível, o mesmo era aceito. Devido à necessidade constante de 

correção de defeitos, esta política gerava altos níveis de estoques, 

rejeições, reparos, sucata e despesas com garantia, além de uma 

grande desorganização no chão de fábrica. 

4DRUKER, Peter F., The Emerging Theory of Manufacturing. Harvard Business Review, May-June 
I 990. p. 94-102. 
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Com esta constatação, as empresas japonesas, além de algumas 

ocidentais em países como Alemanha, Suíça e Suécia, adotaram as 

idéias de Deming e Juran, implantando uma filosofia de controle de 

qualidade total, que buscava o defeito zero. Esta meta, embora 

inatingível, era um parâmetro que gerava uma constante insatisfação 

da empresa com seu nível de qualidade, ainda que o percentual de 

defeitos fosse se reduzindo com o passar do tempo. 

A adoção desta filosofia levou a inúmeras modificações dentro do 

processo de produção. A principal foi a simplificação da produção a 

partir do estágio de projeto, para que a qualidade passasse a ser um 

atributo mais facilmente controlável. Outras foram o treinamento do 

pessoal para alcançar a meta de zero defeitos, a transferência da 

responsabilidade pela identificação dos itens defeituosos para as 

pessoas que executavam o trabalho e a manutenção contínua das 

máquinas e equipamentos. Devido a estas últimas é que podemos dizer 

que, apesar de ser considerado uma ferramenta de trabalho, o SQC tem 

seu maior impacto na organização social da fábrica.s 

Uma outra mudança significativa foi no relacionamento junto aos 

fornecedores através do trabalho de qualidade, para que a entrega da 

matéria-prima fosse livre de defeitos. Da necessidade inicial de uma 

inspeção de 100% dos itens recebidos, passou-se à inexistência da 

inspeção, após ser atestada a capacidade do fornecedor. 

soRUKER, P. F., The Emerging ... 
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Através do controle de qualidade total as empresas constataram que os 

custos totais diminuíram. Esta constatação chegou a ser surpreendente, 

pois contrariava a idéia anterior de que o percentual ótimo de defeitos 

minimizava custos. Era mais barato gastar mais, de maneira a fazer os 

produtos corretamente desde o início, que reparar os mesmos. O 

aperfeiçoamento da qualidade era, portanto, importante fonte de 

vantagem competitiva. 

Por outro lado, o controle de qualidade total também levou as 

empresas a perceberem a importância dos processos, pois seu foco está 

no fluxo de trabalho entre os departamentos e estruturas formais, 

visando melhorar a qualidade dos produtos e atividades da companhia 

como um todo6. 

b) Just-in Time 

Antes dos anos 80, a concepção corrente era de que os níveis de 

estoques podiam ser otimizados, da mesma maneira que o percentual 

ótimo de defeitos, de forma a minimizar os custos totais. Com base 

neste pensamento, eram calculados os Lotes Econômicos (LE), 

existindo uma grande teoria matemática a respeito das políticas de 

estoques ótimos. Esta teoria procurava equilibrar os custos da falta de 

estoques com os custos existentes para sua manutenção. 

6GHOSHAL, Sumantra; BARTLETT, Christopher. Changing the Role of Top Management: Beyond 
Structure to Processes. Harvard Business Review, Jan/Feb 1995. p. 86. 
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Foram os japoneses os primeiros a contestar esta mentalidade e tentar 

compreender as razões da manutenção dos estoques, que em seu ponto 

de vista eram uma forma de desperdício e atestado de incapacidade, 

pms encobriam problemas na operacionalização da fábrica. 

Descobriram que os estoques eram uma proteção contra a escassez 

causada pela má qualidade da produção, e qüe ··seus níveis poderiam 

ser reduzidos com o programa de qualidade total. 

Visualizaram também uma segunda causa para a manutenção de altos 

estoques: o tempo de set up. Tomemos como exemplo uma máquina 

que produz dois itens. Pelo raciocínio feito pela matemática dos Lotes 

Econômicos, quanto maior o tempo (e consequentemente, maior o 

custo) de preparação da máquina para a produção do segundo item, 

mais unidades do primeiro item deveriam ser produzidas de uma só 

vez. 

Voltando sua atenção para o problema dos tempos elevados de set up, 

os japoneses conseguiram diminuir grandemente estes tempos, 

reduzindo consequentemente os estoques produzidos de cada item. 

A terceira constatação dos japoneses foi a irregularidade de entregas 

por parte dos fornecedores, gerando a necessidade de uma maior 

quantidade de itens de matéria-prima em estoque. Através do 

desenvolvimento de relações de longo prazo com os fornecedores, os 

fabricantes puderam estabelecer vínculos mais estreitos. Criaram o 

cronograma de entregas no momento exato (JIT), sem a necessidade 

de nenhuma mão-de-obra indireta para recepção, inspeção e manuseio 
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dos materiais. Este cronograma foi estabelecido também dentro da 

própria empresa, através da movimentação de materiais dentro da 

fábrica de acordo com a necessidade. O melhor desenho das fábricas 

no tocante a sua disposição também ajudou a reduzir a necessidade de 

manter grandes quantidades de materiais estocados. 

Com o JIT, a fábrica não pode mais funcionar como uma sequência de 

passos que se iniciam com a entrega da mercadoria e terminam com a 

entrega do produto. A planta tem que ser redesenhada do fim para o 

início e administrada como um fluxo integrado7. 

Os ganhos com a redução de estoques foram significativos, 

principalmente no tocante aos custos financeiros relacionados a sua 

manutenção. Algumas empresas constataram que gastavam até 50% de 

sua área com a manutenção de estoques operacionais. 

E finalmente, seguindo a filosofia do JIT, as empresas puderam 

descobrir que os estoques ocultavam problemas nas operações, entre 

eles: qualidade, gargalos, não-confiabilidade dos fornecedores e 

desperdícios. 

c) Sistemas de Fabricação Integrados por Computador 

O desenvolvimento tecnológico que se processou nas últimas décadas 

expandiu a capacidade dos processos industriais, através de controles 

7DRUKER, P. F., The Emerging ... 
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computadorizados, robôs, CAD/CAM e sistemas de fabricação 

flexível. 

Tais tecnologias trouxeram profundas implicações para as empresas. 

Em primeiro lugar, alteraram significativamente a composição dos 

custos industriais, com a diminuição da mão-de-obra direta e aumento 

nos custos fixos de fabricação (CIF). Geraram também um aumento da 

qualidade e confiabilidade dos produtos, além de uma maior 

flexibilidade na produção, com a oportunidade de criar controles 

incorporados ao processo manufatureiro. Este desenvolvimento 

possibilita a competição com base na economia de escopo, com maior 

variedade de itens no mercado. 

A tecnologia disponível atualmente estende-se aos sistemas de 

informação, permitindo o acesso aos dados por parte de diferentes 

grupos de trabalho em diferentes localidades e imediatamente. Esta 

possibilidade toma viável a orientação da empresa para seus 

processos. Adiciona-se ainda o fato de que a tecnologia só pode ser 

explorada em todo'· seu potencial se forem bem compreendidos os 

fluxos de trabalho dentro da companhias. 

d) Diminuição do Ciclo de Vida dos Produtos 

A tendência de rápida obsolescência dos produtos é gerada pelo 

contínuo lançamento no mercado de produtos inovadores, de alto 

8 GARYIN, David. Leveraging Processes for Strategic Advantage: A Roundtable with Xerox' Allaire, 
USAA's Herres, Smithkline Beecham's Leschly, and Pepsi's Weatherup. Harvard Business Review, 
Sep/Oct 1995. p. 76. 
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desempenho e com entrega oportuna. Estes produtos são vendidos a 

altos preços, com elevadas margens, visando a recuperação dos altos 

investimentos realizados. Esta filosofia é a antítese da produção em 

massa. 

As soluções para enfrentar a diversidade e volatilidade de produtos 

associadas à complexidade dos processos incluem a fabricação de 

maior variedade de produtos finais a partir de pequeno número de 

partes padrões. Isso gera a necessidade de combinar padronização com 

flexibilidade, e a baixo custo9. Para tanto, a organização deve passar 

por uma reestruturação fisica. Mas também são necessárias diferentes 

formas de comunicação, pois os participantes do processo devem 

passar a conhecê-lo e entendê-lo em sua totalidade, pensando e agindo 

como membros de um time. 

Segundo Drucker10, estas novas idéias e práticas administrativas não se 

ocupam da performance das partes, porém dos resultados do processo. Elas 

indicam que a análise do processo produtivo como um todo é mais 

significativa do que a análise individual de suas partes. Fica portanto obsoleta 

a abordagem administrativa tradicional, que via a fábrica como um conjunto 

de operações e máquinas individuais. O processo deve ser entendido até o 

consumidor final, e a fábrica passa a ser apenas um estágio, que adiciona valor 

econômico as matérias-primas. 

9DRUKER, P. F., The Emerging .. . 
IODRUKER, P. F., The Emerging .. . 
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Neste novo cenário, em que o entendimento dos processos toma-se um fator 

primordial na busca da excelência administrativa, e a integração das partes é 

fundamental, a contabilidade de custos assume o importante papel de integrar 

a produção com a estratégia de negócios. Ela deve permitir que as decisões 

relacionadas à manufatura sejam decisões coerentes com os objetivos 

estratégicos. 

O principal problema que ocorre neste momento de mudanças, apontado por 

Kaplan e Johnson em "Relevance Lost", é a perda de relevância que ocorre 

quando existe uma falta de sincronia entre os sistemas de contabilidade 

gerencial e o ambiente ao qual eles devem dar suporte11 • 

Este trabalho irá explorar a seguir esta perda de relevância, ocasionada em 

parte pela inadequação do sistema tradicional de custeio frente à nova 

realidade das empresas. 

11.2. INADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTEIO 
TRADICIONAL 

11.2.1. HISTÓRICO 

Segundo Kaplan e Johnsonl2, a partir de 1880 foram desenvolvidos nas 

empresas procedimentos de cálculo de custos de produtos gerencialmente 

relevantes. Estes sistemas, que atribuíam custos às diversas linhas de produtos 

IIJOHANSSON, Henry J. Accounting System Changes. Management Accounting, July 1990. p. 37-
41. 
12KAPLAN, R. S., JOHNSON, H. T. Contabilidade ... 
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com precisão, desapareceram após 191 O, provavelmente devido à desfavorável 

relação custo-beneficio. O aumento da diversidade de produtos gerava o alto 

custo da coleta e processamento das informações, tomando pouco viáveis as 

informações de custo por linha individual de produto. 

A contabilidade tomou novos rumos a partir do inicio deste século, as 

empresas passaram a levantar fundos junto a fornecedores externos de capital. 

Estes, por sua vez, passaram a exigir demonstrativos financeiros 

confeccionados com base em procedimentos bem definidos e uniformes. 

Esta exigência de uniformidade dos princípios contábeis acentuou-se após a 

crise de 1929 e a Grande Depressão que a sucedeu. O objetivo da 

contabilidade mudou, do fornecimento de informações à administração, para o 

fornecimento de informações aos investidores e acionistas13. Para suprir esta 

demanda, surgiu após 1914 a disciplina conhecida como contabilidade de 

custos, que tinha o objetivo principal de avaliar estoques para os informes 

financeiros. O sistema utilizado era o custo histórico por absorção. 

Este sistema de custeio, até hoje utilizado, acabou influenciando a 

contabilidade gerencial. Dada a ênfase no lucro informado, os auditores 

procuravam retratar o valor dos estoques de maneira conservadora, ficando em 

segundo plano a relevância das informações. 

Os métodos antes desenvolvidos para determinação de custos individuais 

tomaram-se desnecessariamente complexos para os novos objetivos: o enfoque 

estava agora na necessidade de separar os custos do período dos custos dos 

13HENDR1KSEN, Eldon S.,VAN BREDA, Michael F. Accounting Theory. Boston: Irwin, 1991. 
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estoques, sem a preocupação com detalhes, mas sim com a exatidão dos totais. 

Pelos princípios contábeis a serem seguidos, não era necessário que os custos 

de "overhead" atribuídos a um produto estivessem relacionados casualmente à 

demanda individual deste produto por estes custosi4. 

Atualmente, com as grandes modificações ocorridas no ambiente empresarial, 

o sistema tradicional de custeio passou a apresentar limitações evidentes. 

Citamos abaixo algumas delas, apontadas por Druckeris: 

• o rateio dos custos fixos é realizado principalmente com base nas horas de 

mão-de-obra direta. O sistema baseava-se portanto na realidade dos anos 

20, quando os custos de mão-de-obra direta representavam grande parte 

dos custos totais; 

• as economias oriundas de modificações realizadas em processos e métodos 

são quantificadas em termos de mão-de-obra direta; 

• mede apenas os custos de produção, sendo ineficaz para medir os custos da 

não produção. Assume que a produção ocorre durante praticamente todo o 

tempo, quando na verdade o tempo em que esta fica paralisada é bastante 

significativo. E ignora que a não produção também consome recursos; 

• assume que a fábrica é uma entidade isolada, tendo dificuldade para medir 

outros indicadores mais amplos. Por exemplo, um investimento realizado 

visando uma inovação no processo produtivo reflete-se somente como um 

aumento de custos; 

14 KAPLAN, Robert S. One Cost System lsn't Enough. Harvard Business Review, Jan-Feb 1988. p. 
61-66. 
ISDRUKER, P. F. The Emerging ... 
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• realiza uma precária alocação aos produtos dos custos incorridos antes do 

inicio da produção (como por exemplo, custos de pesquisa e 

desenvolvimento); 

• trata os estoques finais como um ativo, que não arca com parte dos custos 

fixos porque não absorve mão-de-obra direta; 

• a publicação de relatórios de custos é feita, na maioria das vezes, 

mensalmente. Para fins de controle e melhora das operações estes relatórios 

são ineficazes, mesmo se divulgados pontualmente no final do mêst6. 

11.2.2. ALOCAÇÃO DE CUSTOS FIXOS COM BASE EM HORAS DE MÃO
DE-OBRA DIRETA 

Dentre as suposições simplificadoras da contabilidade de custos tradicional, a 

mais explorada pelos seus críticos é a alocação dos custos fixos aos produtos 

utilizando uma taxa de rateio baseada principalmente em horas de mão-de

obra direta. 

Existem publicações muito antigas que já apontavam as deficiências desta 

pratica de rateio, como em um artigo de autoria de John W. Ludwig, de 195417: 

" ... Um bom resultado é, na melhor das hipóteses, uma esperança. A 

aplicação de uma taxa estabelecida por unidade de produto sobre o que 

são considerados custos fixos, trata estes custos como se fossem 

16COTTON, William D. J. Relevance Regained Downunder. Management Accounting, May 1994. 
p.38-42. 
17LUDWIG, John W. Inaccuracies of Direct Costing. Bulletin, 1954. 
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diretamente variáveis com a produção. Isto é inconsistente, dado que 

gastos não podem ser ao mesmo tempo fixos e variáveis." 

Atualmente, devido às novas tecnologias de produção disponíveis, a tendência 

é de que os custos variáveis, como a mão-de-obra direta, praticamente 

desapareçam. Portanto, a consequência evidente da distribuição dos custos 

fixos com base nas horas de mão-de-obra direta é a distorção dos custos dos 

produtos. 

Conforme apontado por Kaplan's: 

"With the decreasing importance of variable labor costs, compames 

that allocate the fixed, sunk costs of equipment and information 

systems according to the antecipated production volumes will distort 

the underlying economies ofthe new manufacturing environment." 

Utilizando-se deste tradicional critério de rateio, os produtos que utilizam 

pouca mão-de-obra e exigem altos níveis de custos fixos (devido por exemplo 

a um maior número de set-ups, manuseios e controle de qualidade especiais), 

transferem estas despesas para aqueles que utilizam mais horas de mão-de

obra direta. O resultado é um subsídio interno, que acaba favorecendo as peças 

com pequeno volume de produção e set-ups frequentes, em detrimento dos 

produtos padronizados e produzidos em grande volume 19. Isto pode levar a 

uma expansão mal dimensionada da linha de produtos, e ter consequências 

graves para a empresa no caso de concorrência. 

18KAPLAN, Robert S. Yesterday's Accounting Undermines Production. Harvard Business Review, 
Jun-Aug 1984. p. 96. 
19KAPLAN, R. S., JOHNSON, H. T. Contabilidade ... 
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Além do mal dimensionamento das linhas de produtos, a utilização da mão-de

obra direta como parâmetro de distribuição de custos indiretos pode estimular 

outras atitudes errôneas por parte dos administradores. Na tentativa de 

melhorar os resultados de seus centros de custos, eles tendem a dirigir seus 

esforços no sentido de diminuir os tempos utilizados de mão-de-obra direta, 

pms pequenas economias no fator trabalho podem influenciar 

significativamente as distribuições de custos dentro da empresa. 

Com este enfoque, a atenção da gerência é concentrada num item de gasto que 

atualmente não é o mais significativo, pois vem apresentando grandes 

reduções em termos globais. Maiores esforços deveriam ser direcionados às 

despesas gerais, onde realmente se dá o maior crescimento dos custos2o. 

É importante salientar que, com a mudança na composição dos custos 

ocasionada pelo desenvolvimento tecnológico crescente, toma-se necessário a 

preocupação com a administração dos custos de "overhead", mais que com sua 

mera alocação2'. E quando estes custos são alocados, perde-se a noção de seu 

todo. 

11.2.3. INDICADORES NÃO FINANCEIROS 

As medidas financeiras proporcionadas pela contabilidade de custos 

tradicional tomaram-se insuficientes para que a empresa possa atuar de 

maneira eficiente no atual ambiente competitivo. Hoje em dia, é igualmente 

20KAPLAN, R. S., JOHNSON, H. T. Contabilidade ... 
21 COTTON, W. D. J. Relevance Regained ... 
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importante a utilização de indicadores não financeiros na avaliação da 

performance. São estes indicadores que possibilitam a identificação e 

eliminação de perdas e visualização de outros aspectos que possam estar 

levando a empresa a uma perda de competitividade22. 

Conforme apontado por Druker23: 

" A força da contabilidade de custos sempre foi que ela se limitava ao 

mensurável, proporcionando portanto respostas objetivas. Mas quando 

os intangíveis são trazidos às equações, a contabilidade de custos 

somente levantará mais questões." 

Estão apontados abaixo alguns aspectos não financeiros que o sistema 

tradicional de custeio falha em contemplar24: 

a) Qualidade 

O comprometimento com a qualidade, fundamental no novo contexto 

organizacional, tem profundas implicações para a empresa. Ele 

modifica o processo de planejamento de produtos, o relacionamento 

com os fornecedores, o treinamento dos empregados, e a operação e 

manutenção dos equipamentos. 

22JOHNSON, H. Thomas. Activity-Based Infonnation: A Blueprint for World-Class Management 
Accounting. Management Accounting, June 1988. p. 23-30. 
23DRUKER, P. F. The Emerging ... p.98. 
24KAPLAN, R. S. Yesterday's Accounting ... p. 95-101. 
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Sendo atualmente a qualidade um requisito para a competição no 

mercado, as estatísticas indicativas de suas variações são fundamentais 

para que a empresa possa se posicionar oportunamente. E importante 

também que a empresa conheça o custo da qualidade ou de sua 

ausência. 

E portanto necessário que os sistemas de custos passem a considerar 

este fator, separando e mensurando os custos da falta de qualidade, 

como por exemplo desperdício, retrabalho, garantia dos produtos, 

serviço ao cliente e outros. 

b) Produtividade 

As medidas de produtividade fornecidas pelo sistema tradicional de 

custos são parciais e geralmente atribuem suas variações ao fator 

trabalho. Os dados assim gerados dificultam a identificação de 

problemas. 

Uma prova de sua ineficiência, por exemplo, foi não ter indicado, 

durante as décadas de 60 e 70, a estagnação, ou até mesmo a queda, da 

produtividade das empresas amencanas. A apresentação de lucros 

confortáveis nos relatórios financeiros desviava a atenção dos 

administradores deste problema, que só foi notado posteriormente. 

c) Produtos diferentes para estratégias diferentes 
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O sistema de custos tradicional não distingue produtos que competem 

numa base de custos daqueles que competem com base em 

exclusividade. Como os custos são medidos a partir do momento em 

que se inicia a produção, o sistema não capta os altos custos que 

ocorrem durante as fases de pesquisa e desenvolvimento. 

d) Força de Trabalho 

A atitude dos trabalhadores frente a seu trabalho pode ser tão valiosa 

para a empresa quanto seus ativos tangíveis. A contabilidade 

tradicional não consegue, no entanto, considerar o fator motivação da 

mão-de-obra. 

Os indicadores não financeiros prestam-se fundamentalmente ao controle 

operacional. São indicadores de performance e competitividade. Logicamente, 

as ações tomadas no sentido de alcançar melhorias operacionais irão se refletir 

posteriormente nas informações financeiras da empresa. Mas os números 

financeiros sozinhos não podem ser utilizados para identificação dos 

problemas operacionais. 

11.2.4. TECNOLOGIA 

Em um momento anterior, a utilização do sistema de custeio tradicional era 

justificada, pois sua operação era ainda feita manualmente ou através de 

máquinas com poder limitado de processamento. Neste cenário, os parâmetros 

simplificadores do método eram fundamentais para evitar os altos custos na 

geração das informações. 
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No entanto, o grande desenvolvimento tecnológico das ultimas décadas nos faz 

atravessar um período de profundas modificações. De acordo com Druckerzs, a 

evolução se processa em direção à sociedade do conhecimento. As 

informações, ou conhecimento, estão disponíveis, a baixo custo, e se tomam o 

recurso mais importante. 

Isto aplica-se também às empresas. Podemos conjugar a necessidade de 

informações à disponibilidade da tecnologia digital, que possibilita o registro 

contínuo das operações reais. A disponibilidade de informações oportunas e 

acuradas são imprescindíveis para possibilitar a . manutenção da 

competitividade das empresas no novo ambiente globalizado. E a tecnologia 

disponível toma possível a adoção de sistemas de informação mais adaptados a 

esta realidade. 

11.2.5. CONCLUSÃO 

Conforme apontado acima, o sistema de custeio tradicional apresenta diversas 

limitações. Ele foi concebido para o objetivo determinado de valorar estoques 

para os relatórios financeiros. No entanto, com sua metodologia, ele não pode 

atender adequadamente aos objetivos de custeio individual de produtos e 

controle operacional, igualmente importantes para as empresas no ambiente 

altamente competitivo. 

Conforme apontado por Kaplan26: 

25DRUKER, Peter. Sociedade Pós-Capitalista. São Paulo: Pioneira, 1993. 
26KAPLAN, R. S. One Cost System 000 po62o 
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"As demandas de cada (objetivo) diferem em termos de frequência de 

informações, grau de alocação, natureza da variabilidade dos custos, 

escopo do sistema, e grau de objetividade." 

O custo histórico por absorção falha, na ma10na dos casos, . em prover 

informações relevantes para a tomada de decisões gerenciais, podendo 

encorajar um comportamento inadequado e desviar a empresa na busca dos 

caminhos da competência.27 

Existe portanto a necessidade de desenvolvimento de um sistema de custeio 

compatível com as novas demandas. Uma alternativa será explorada no 

próximo capítulo. 

27HOWELL, Robert A., SOUCY, Stephen R., Cost Accounting in the New Manufacturing 
Environment. Management Accounting, August I 987. p.42-48. 
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111. 0 SISTEMA DE CUSTOS ABC 

III.l. HISTÓRICO 

Segundo alguns autores, sistemas de custeio semelhantes ao ABC já eram 

conhecidos e utilizados no século XIX e no início deste século. Existem 

também registros que mostram a utilização de sistemas com metodologias 

semelhantes durante os anos 60 2s. 

Mas os estudos referentes ao sistema ABC de custeio, como é hoje conhecido, 

foram iniciados somente a partir da segunda metade da década de 80. Mais 

especificamente, foi a publicação do artigo "A Fabrica Oculta", de Jeffrey 

Miller e Thomas Vollmann, na Harvard Business Review de setembro/outubro 

de 1985, que lançou as bases o desenvolvimento do ABC. Analisava a 

pergunta que mais preocupava os administradores na época: "O que causa os 

custos indiretos?" Foi a primeira tentativa significante de conceituar as causas 

dos custos indiretos no moderno ambiente de fabricação29. 

Este artigo influenciou o rumo da contabilidade de custos. A partir dai, os 

pesquisadores da Harvard Business School passaram a dirigir os pnme1ros 

estudos de casos com base nos conceitos desenvolvidos por Miller e 

Vollmann. Os estudos mostravam as distorções dos custos calculados pelo 

28NAKAGA WA, Masayuki. ABC- Custeio Baseado em Atividades. São Paulo: Atlas, 1994. 
290STRENGA, Michael R. & Others. Guia da Ernst & Young para Gestão Total de Custos. Rio de 
Janeiro: Record, 1993. 
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sistema de custeio tradicional, e os impactos que poderiam advir de uma 

decisão tomada com base nestas informações imprecisas. 

Em sequência a estas análises, os inovadores da contabilidade passaram a 

propor soluções para os problemas operacionais que realmente existiam no 

dia-a-dia das fábricas. Surge o sistema ABC, que ganha então rapidamente 

enorme projeção, e tem despertado grande interesse junto às empresas. 

O ABC é, como será mostrado a segmr, uma metodologia de custeio de 

produtos que proporciona dados mais acurados, introduzindo mudanças 

significativas com relação ao sistema tradicional de custeio. Este trabalho trata 

de salientar suas qualidades e adequação à nova realidade global. Mas tendo 

em mente o comentário de Nakagawa3o: 

" ... persistem ainda inúmeras dúvidas e até mesmo questionamentos 

sobre sua eficácia, provocados por algumas sérias inconsistências 

trazidas à luz pela grande quantidade de material publicado, com raras 

exceções, sem grandes preocupações conceituais." 

111.2. METODOLOGIA 

Buscando soluções para os problemas industriais contemporâneos, foi criado 

em 1986 um consórcio de organizações industriais progressistas, empresas de 

30NAKAGA W A, M. ABC - ..• p. 12. 
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consultoria contábil e agências governamentais: a Computer Aided 

Manufacturing- lnternational (CAM-1), organização de Arlington- Texas. 

Na questão específica do sistema de custeio, o projeto da CAM-1 definiu o 

ABC como "a coleção de informações financeiras e de performance 

operacional que liga as atividades significantes da empresa aos custos dos 

produtos."31 

Para realizar esta ligação, o ABC parte do princípio que atividades consomem 

recursos e produtos consomem atividades. Desta maneira, o ABC associa os 

custos das atividades aos produtos, baseado no montante de atividade 

requerida para produzi-los. Mas esta metodologia não se limita apenas a 

custear produtos, podendo ser aplicada a diversos objetos de custo (produtos, 

serviços, clientes ou canais de distribuição). 

Através do ABC, os custos de determinado objeto de custo são acumulados, 

representando o total real de recursos econômicos requeridos ou consumidos 

pelo objeto32. A meta é refletir a causalidade entre recursos, atividades e 

objetos de custo na alocação de custos indiretos. 

111.2.1. ATIVIDADES 

As atividades são o foco principal do processo de custeio realizado pelo ABC. 

Podemos definir atividade como o processamento de uma transação, que 

31 RAFFISH, Nonn. How Much Does That Product Really Cost? Management Accounting, March 
1991. p. 36-39. 
32QSTRENGA, M. R. & Others. Guia da ... p. 40. 
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combina, de forma adequada, pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu 

ambiente. Tem como objetivo a produção de produtos, serviços e a consecução 

de atividades de suporte33. 

O objetivo do ABC é identificar as atividades mais relevantes da empresa, 

relacionando-as com diferentes rotas de consumo dos recursos. Este 

rastreamento permite a realização da análise das atividades, que por sua vez 

levará à identificação de oportunidades de melhorias operacionais. Esta 

possibilidade de realização de melhorias pode ser atribuída ao fato de que as 

atividades, em última instância, descrevem a maneira como a empresa utiliza 

seu tempo e recursos para cumprir sua missão, objetivos e metas34. 

111.2.2. COST DRIVERS 

Os cost drivers ou direcionadores de custos são, no ABC, a base de alocação 

dos custos. Sua escolha é um grande desafio e dela depende o bom desenho do 

sistema de custeio. 

O cost-driver é um evento ou fator causal que influencia o nível e o 

desempenho das atividades e o consumo resultante de recursos35 . É portanto 

todo fator que possa alterar o custo de determinada atividade. 

Tomemos como exemplo a atividade de controle de qualidade. Se fosse 

constatada em determinada empresa uma alta correlação entre o tempo gasto 

33 NAKAGA WA, M. ABC - ... p. 42. 
34 NAKAGA WA, M. ABC - .. . 
35 NAKAGA WA, M. ABC - .. . 
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na inspeção dos produtos e o número de componentes utilizados na sua 

produção, o número de componentes seria neste caso um bom cost-driver para 

alocar o custo desta determinada atividade aos produtos. 

São outros exemplos de cost drivers: número de set-ups, número de ordens 

expedidas, número de clientes, número de partes e componentes, distância 

percorrida etc. 

Os cost drivers tomam-se um critério para a alocação de custos entre os 

produtos. Podem ou não relacionar-se ao volume de produção, dependendo 

dos custos a serem alocados. Para alocar custos diretamente relacionados ao 

volume de produção, as horas de mão-de-obra direta, que são o critério de 

rateio normalmente utilizado no sistema de custeio tradicional, podem ser um 

cost-driver apropriado. Mas, por outro lado, para se alocar custos que são 

independentes do volume produzido, os cost drivers também devem ser 

independentes de volume36. 

Segundo Ostrenga37, os direcionadores de custos devem obedecer a três 

características: 

• devem refletir a demanda que um objeto de custo coloca sobre a 

atividade em relação a outros objetos; 

• devem refletir ou estar relacionados à causa básica; 

• sua quantificação deve ser possível e prática. 

36COOPER, Robin. The Rise of Activity-Based Costing - Part One: What Is an Activity-Based Cost 
System? Journal ofCost Managementfor the Manufacturing Jndustry, Summer 1988. p.45-54 
37QSTRENGA, M. R. & Others. Guia da ... p.l97. 
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111.2.3. EXEMPLO 

É apresentado abaixo um exemplo da aplicação do ABC no custeio de quatro 

produtos com variações nos volumes de produção e nos tamanhos, e as 

diferenças no cálculo dos custos em comparação com o sistema tradicional38: 

DADOS DE CUSTEIO -EMPRESA A 

A empresa A produz 4 produtos (Pl, P2, P3 e P4), utilizando o mesmo 

equipamento e processos similares. Os produtos diferem entre si pelo tamanho 

(pequeno ou grande) e pelo volume de produção. Estão abaixo resumidas as 

características de cada um deles: 

Pl: tamanho pequeno, pequeno volume de produção; 

P2: tamanho pequeno, grande volume de produção; 

P3: tamanho grande, pequeno volume de produção; 

P4: tamanho grande, grande volume de produção. 

As estatísticas abaixo refletem estas características: 

38CQOPER, R. The Rise of ... p.48-52. 
• 
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TABELA 1 

PRODUTO I QTD.ANUAL MATERIAL HRS. HRS. MÁQ. 

. $I unid. M.O.D. por unid. 

por unid. 

P1 10 6 0,5 0,5 

P2 100 6 0,5 0,5 

P3 10 18 1,5 1,5 

P4 100 18 1,5 1,5 

A tabela acima mostra que os produtos P 1 e P2, que são de tamanho pequeno, 

consomem menores quantidades de material, horas de M.O.D. e horas

máquina por unidade, em comparação aos produtos P3 e P4. 

TABELA2 

Padrões de Consumo Anuais e Valores em Dólares por Produto 

(recursos utilizados na produção) 

produto material horas de horas n° de n° de n°ma- n° com-

MOD máquina set-ups ordens nuseios ponentes 

P1 60 5 5 1 1 1 1 

P2 600 50 50 3 3 3 1 

P3 180 15 15 1 1 1 1 

P4 1.800 150 150 3 3 3 1 

unids. 2.640 220 220 8 8 8 4 

valor US$ $264 $2.200 $3.300 $960 $1.000 $200 $2.000 

total 

custos 

$9.924 
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A. Custos de Fabricação Alocados Através do Sistema de Custos 

Tradicional (Baseado em Volume) 

valor US$ dos custos 

total horas M.O.D. 

consumo custos/ hora de M.O.D. 

P1 :consumo custos/ hora de M.O.D. 

horas de M.O.D. consumidas 

custos alocados 

custo/unid. (lO unids.) 

P2:consumo custos/ hora de M.O.D. 

horas de M.O.D. consumidas 

custos alocados 

custo/unid. (100 unids.) 

P3:consumo custos/ hora de M.O.D. 

horas de M.O.D. consumidas 

custos alocados 

custo/unid. (1 O unids.) 

P4:consumo custos/ hora de M.O.D. 

horas de M.O.D. consumidas 

custos alocados 

custo/unid. (100 unids.) 

$ 9.924 

220 

$45,11 

$ 45,11 

5 

$225,55 

$22,55 

$ 45,11 

50 

$2.255,50 

$22,55 

$ 45,11 

15 

$ 676,65 

$67,66 

$ 45,11 

150 

$ 6.766,50 

$67,66 
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B. Custos de Fabricação Alocados Através do Sistema ABC 

Selecionamos 3 cost drivers, e os custos a serem alocados com base em cada 

um deles estão apontados a seguir: 

COST - DRIVER 

horas de M.O.D. 

n°. de set-ups 

n°. de partes 

TABELA3 

CUSTOS 

horas de M.O.D., material e horas-máquina 

n°. de set-ups, no. de ordens e no. de manuseios 

n°. de partes 

TABELA4 

Intensidades de Consumo 

COST DRIVERS HRS.M.O.D. N°. SET-UPS No.COMPON. 

custos p/ alocação $5.764 $2.160 $2.000 

unids. consumidas 220 8 4 

intens.consumo/unid. $26,20 $270 $500 
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TABELAS 

Custos Alocados 

M.O.D. n° set- n°comp. custos custo 

hrs. ups alocados unitário 

Intensid.consumo/unid $26,10 $270 $500 

P1 consome (unids.) 5 1 1 

custos alocados .$131,00 $270 $500 $901 $90,10 

P2 consome (unids.) 50 3 1 

custos alocados $1.310,00 $ 810 $500 $2.620 $26,20 

P3 consome (unids.) 15 1 1 

custos alocados $393,00 $270 $500 $ 1.163 $ 116,30 

P4 consome (unids.) 150 "' 1 .) 

custos alocados $3.930,00 $810 $500 $ 5.240 $52,40 

Fica evidente, pelos resultados apresentados acima, que o sistema tradicional 

de custeio, baseado em volume, ao realizar o rateio dos custos, privilegia os 

produtos que apresentam menor volume de produção (P1 e P3, cujos 

percentuais de desvios calculados na última coluna da tabela acima são de 

299,55% e 71,88%, respectivamente). Isto significa que parte significativa de 

seus custos são equivocadamente alocados aos produtos de maior volume de 

produção (P2 e P4). 

Este desvio deve-se basicamente ao fato de que os produtos P2 e P4 

consomem, neste exemplo, 10 vezes mais material, horas de M.O.D. e horas

máquina que P1 e P3. No entanto, o consumo dos outros custos indiretos não 
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seguem a mesma proporção, e o sistema de custeio tradicional não leva isto em 

consideração. Ele parte do pressuposto que os produtos com maior volume de 

produção consomem 1 O vezes mais custos no total, pois realiza o rateio do 

total dos custos com base nas horas de M.O.D. 

Observamos ainda que o sistema tradicional sobrecarrega os produtos grandes 

(P3 e P4) com relação aos pequenos (P1 e P2). Isto deve-se, mais uma vez, ao 

fato de que os produtos grandes consomem maior quantidade de material, 

horas de M.O.D. e horas-máquina, critérios tradicionais de rateio do custeio 

baseado em volume. Mas isto não é necessariamente regra para os outros 

custos, indiretos. No caso deste exemplo, estes outros custos variam 

principalmente de acordo com o volume de produção, e não de acordo com o 

tamanho do produto. Verificamos pela Tabela 1 que quanto maior o número de 

unidades produzidas, maior o número de set-ups, ordens e manuseios. Mas no 

entanto o produto P1, que é pequeno, consome a mesma quantidade destes 

custos que o produto P3, que é grande. 

111.2.4. O ABC COMO FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO 

As informações de custo per se não são uma fonte de valor competitivo para a 

empresa, pois não são capazes de levar à identificação das causas dos 

problemas e oportunidades de melhorias operacionais. Assim, quando a 

gerência incentiva a administração pura e simples dos custos, a empresa perde 
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pontos no alcance de padrões internacionais de qualidade, flexibilidade e até 

mesmo de custos39. 

No entanto, as informações de custos geradas pelo ABC, assim como a análise 

das atividades realizada para sua implantação, podem ser utilizadas para a 

administração e controle de performance da empresa e como suporte para a 

tomada de decisões4o. 

O ABC é uma ferramenta que permite aos administradores, dada a dificuldade 

de gerenciar os custos indiretos, de realizar o gerenciamento das atividades 

que consomem estes mesmos custos. Através de ações diretas sobre estas 

atividades, a empresa toma-se apta a exercer impacto eficaz e sustentável 

sobre custos e competitividade4I. 

Conforme apontado por Johnson42; 

"O objetivo de toda atividade em um negócio, espelhando o objetivo 

global do próprio negócio, deveria ser acrescentar valor ao cliente e a 

um preço razoável." 

Como as atividades não adicionam valor durante 100% do tempo, esforços 

devem ser direcionados para a eliminação daquelas que não agregam valor. 

39JOHNSON, H. Thomas, Activity-Based Information: A Blueprint for World-Class Management 
Accounting. In: COOPER, Robin, KAPLAN, Robert S. The Design of Cost Management Systems. 
New Jersey: Prentice-Hall, 1991. p.259. 
40 HIXON, Mark. Activity-based management: its purpose and benefitis. Management Accounting, 
June 1995. p. 30-31. 
410STRENGA, M. R. & Others. Guia da ... p. 39. 
42JOHNSON, H. T. Activity-Based ... p.262. 
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Isto significa dizer que, para aumentar sua competitividade, a empresa deve 

administrar principalmente os desperdícios. 

O sistema ABC diferencia-se dos outros sistemas de custeio porque seu foco é 

colocado nas causas dos custos ( cost drivers ). Utilizando este sistema de 

custeio e aproximando-se destas causas, as informações contábeis produzidas 

tomam-se mais úteis para o gerenciamento da empresa. 

O ABC é, portanto, mais do que um sistema de informações financeiras. Ele é 

um sistema de informações gerenciais. 

Em primeiro lugar, ele permite isolar os custos de atividades cuja performance 

pode ser significativamente melhorada. Em seguida, ele ajuda a estabelecer 

prioridades, para que a empresa se concentre naquelas atividades mais 

significativas. E finalmente, através da reavaliação do modelo, ele permite que 

a organização aprenda, enquanto as melhoras operacionais transformam-se em 

lucratividade43. 

111.3. O ABC E O ENFOQUE EM PROCESSOS 

111.3.1. VISÃO DE PROCESSOS 

43COOPER, Robin, KAPLAN, Robert S. The Design ofCost Management Systems- Text, Cases, and 
Readings. New Jersey: Prentice-Hall, 1991. p. 278. 
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As duas principais maneiras de se ver uma organização são pelo ponto de vista 

funcional e pelo ponto de vista do processo44 • A visão funcional se baseia no 

organograma como modelo primordial do negócio. Entende os recursos como 

pertencentes a departamentos individuais, organizados com base em critérios 

de especialização e perícia funcionais, por sua vez relacionados através de 

estruturas de subordinação. 

A visão de processo, por sua vez, enfoca o próprio trabalho com a finalidade 

de gerenciá-lo. Identifica, a um nível macro, quais os principais fluxos de 

trabalho, responsáveis pelo funcionamento da empresa. 

É fundamental, para que conheçamos a empresa, reconhecer as relações entre 

seus processos. O objetivo do modelo de processos de negócios é identificar os 

principais processos dentro da organização, provendo uma visão global de seu 

funcionamento. 

A ótica do processo é uma poderosa maneira de se analisar a empresa. É 

através dos processos de negócios que o cliente interage com a empresa, e é 

somente da perspectiva do cliente que podemos estimar o valor do trabalho 

que realizamos.· Podemos, com esta mudança de perspectiva, entender as 

dinâmicas internas de tempo, qualidade e custo. 

São processos comuns nas empresas: conseguir novos negócios, desenvolver 

novos produtos e serviços, produzir produtos e/ou executar serviços, prover 

serviços para a base existente de clientes, apoiar as necessidades do negócio no 

dia-a-dia. 

440STRENGA, M.R. & Others. Guia da ... p. 75. 
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Os insumos dos processos são capital, recursos humanos, materiais, 

informação e tecnologia, e seus resultados são destinados aos clientes internos 

da organização, bem como aos consumidores finais. Os processos podem ser 

divididos em subprocessos, e ainda em atividades, que se constituem no foco 

da análise no ABC. 

Uma importante etapa na análise de processos de negócios é o questionamento 

de cada atividade em termos de seu papel na satisfação dos clientes. Isto 

permite a identificação das atividades que não agregam valor, isto é, que não 

afetam a qualidade, o desempenho ou a funcionalidade do produto ou serviço. 

Uma vez identificadas as causas das atividades que não agregam valor, a 

organização dispõe de uma base para realizar melhorias significativas em 

custo e desempenho, através da eliminação, combinação e consecução em 

paralelo de atividades. 

III.3.2. O DESENVOLVIMENTO DO ABC PARA A VISÃO DE PROCESSOS 

O ABC passou, desde sua criação, por um desenvolvimento no tocante à 

maneira pela qual as empresas vêm utilizando as informações geradas. Este 

desenvolvimento foi provocado por uma mudança das necessidades 

estratégicas da administração, conforme se modificavam os fatores críticos 

necessários na busca de ganho de vantagens competitivas. 
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De acordo com Mecimore e Bell45, a primeira versão do ABC, desenvolvida 

no final dos anos 80, preocupava-se com a melhor maneira de apropriar o 

consumo de recursos da empresa aos diversos grupos de atividades, que eram 

por sua vez consumidas pelos produtos. Constituía-se numa ferramenta para 

melhorar a acurácia do custeio de produtos e serviços, a fim de determinar o 

melhor mix e os preços. 

PRIMEIRA VERSÃO DO ABC 

RECURSOS 

1 
COST DRIVERS 

I 
COSTPOOL DO COST POOLDO COSTPOOL DO 
GRUPO DE GRUPO DE GRUPO DE 
ATIVIDADES ATIVIDADES ATIVIDADES 

l 
- "' COST DRIVERS 

I 
PRODUTOS, CLIENTES, PROJETOS 

Fonte: Nakagawa, Masayuki. ABC - Custeio Baseado em Atividades. São 

Paulo, Atlas, 1994. p. 68. 

Pela primeira vez, percebeu-se que a administração dos cost drivers era uma 

maneira de se administrar custos. Estes foram separados em cost drivers de 

45MECIMORE, Charles D., BELL, Alice T. Are We Ready for the Fourth-Generation ABC? 
Management Accounting, January 1995. p.22. 
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volume e de transações, o que influenciou significativamente o cálculo dos 

custos dos produtos. Descobriu-se, de maneira generalizada, que os produtos 

produzidos em pequenas quantidades eram menos lucrativos que o indicado 

pelos sistemas de custeio tradicionais, enquanto que os produzidos em grandes 

quantidades eram mais lucrativos. 

À medida que o uso do ABC se popularizava junto às empresas, percebeu-se 

que a primeira versão não utilizava todo o potencial deste sistema de custos. A 

principal limitação estava na ausência de informações diretas sobre as 

atividades, uma vez que elas se apresentavam de forma agrupada nos centros 

de custos (cost-pools)46. Desta maneira, o ABC não contribuía para a melhoria 

dos processos, pois a atenção estava concentrada no melhor uso de recursos. 

Desenvolveu-se então uma segunda versão do modelo, que pode ser entendida 

como a integração da visão de custeio do ABC com a análise dos processos de 

negócios, apresentando duas dimensões: 

visão econômica e de custeio: compõe-se da parte vertical do modelo, 

atendendo as·mesmas necessidades da la. versão do ABC; 

visão de aperfeiçoamento do processo: compõe-se da parte horizontal do 

modelo. Contempla a influência dos cost drivers sobre as atividades e toma

se capaz de avaliar seus desempenhos. 

46NAKAGA WA, M. ABC- ... p. 69. 
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SEGUNDA VERSÃO DO ABC 

Visão Econômica e de Custeio 

Visão de Aperfeiçoamento 

I RECURSOS .I 
do Processo 

COST 
MENSURACÃO 

DRIVERS ATIVIDADES DE 
DESEMPENHOS 

OBJETOS 
.DE CUSTEIO 

Fonte: Nakagawa, Masayuki. ABC - Custeio Baseado em Atividades. São 

Paulo, Atlas, 1994. p. 70. 

Com esta segunda versão do ABC, passamos para uma nova abordagem, 

baseada nos processos de negócios. Ela permite a vis11alização dos processos, 

formados por um conjunto de atividades encadeadas, exercidas através de 

vários departamentos da empresa. Com esta visão os processos podem ser 

analisados, custeados e aperfeiçoados através da melhora de desempenho na 

execução das atividades47. Tem uma orientação de longo prazo, com 

preocupação na melhora contínua dos processos, utilizando-se para tanto de 

indicadores de performance. 

47 MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

43 



Na primeira versão, inicialmente eram identificadas as atividades, e então os 

custos eram associados a estas atividades, gerando o custeio dos produtos. Na 

segunda geração, os processos são identificados e em seguida as atividades são 

associadas a estes processos. O trabalho toma-se assim mais complexo, devido 

à necessidade de reconhecimento e isolamento dos processos. As duas versões, 

no entanto, utilizam a mesma base de dados. O que muda é a combinação das 

informações sobre as atividades e a extensão de seu armazenamento. 

111.3.3. O ABC E A ANÁLISE DOS PROCESSOS 

Na segunda versão do modelo, o ABC parte da identificação das atividades 

mais importantes e determinação de seus custos. Estes custos são 

posteriormente alocados aos produtos ou outros "objetos" de interesse, tais 

como clientes ou serviços. Este é, no entanto, apenas um aspecto desta versão, 

limitado à visão econômica e de custeio. Dentro desta visão, o ABC serve a 

duas finalidades: revela os custos das atividades e auxilia no cálculo dos custos 

de objetos, baseado em atividades. 

Mas quando conjugamos o ABC com a visão de aperfeiçoamento dos 

processos (visão horizontal do modelo), a abrangência da aplicação do ABC 

para além do custeio dos produtos toma-o um importante instrumento 

gerencial, pois além de introduzir a acurácia no sistema de custeio, ele passa a 

incorporar o potencial de alavancar melhorias no desempenho da empresa. 

Esta abordagem de aperfeiçoamento dos processos coloca a empresa na esfera 

do ABM (Activity-based Management). No ABM a empresa utiliza as 
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informações geradas pelo ABC como suporte para a tomada de decisões, na 

administração e controle do negócio. O ABM permite a ligação de todas as 

atividades aos processos de negócios, levando a uma visão interdepartamental 

da organização. Possibilita ainda a identificação das causas dos custos e a 

adoção de ações corretivas nêcessárias4s. 

48HIXON, Mark. Activity-based ... p.30. 
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IV. OS NOVOS CONCEITOS DE 
REESTRUTURAÇÃO 

Lançadas no decorrer dos últimos 5 anos, estão ainda altamente em voga 

diversas metodologias de reestruturação organizacional que propõem a 

modificação radical das estruturas e da maneira de conduzir o trabalho, a fim 

de tomar as empresas aptas a sobreviver no atual ambiente competitivo. 

A motivação para as modificações propostas por estas reorganizações é a 

necessidade de trazer o cliente e suas expectativas para dentro da empresa, 

estruturando em tomo dele o direcionamento da companhia e 

consequentemente as ações dos admini~tradores. Porque, por mais que se fale 

de foco no cliente, enquanto não forem tomadas medidas a nível interno, este 

continuará a ser um elemento externo. 

Para tanto, estas metodologias de reorganização tentam repensar a maneira 

como o negócio se estrutura, organizando em tomo de processos, 

reformulando completamente linhas de comunicação internas e externas e 

avaliando a performance das modificações realizadas. Procuram redesenhar o 

processo de tomada de decisões e fazer melhor uso de pessoas e tecnologia. 

Partem de algumas características comuns. Em primeiro lugar, pregam a 

modificação das organizações altamente hierarquizadas. As empresas devem 

renascer das reorganizações com suas estruturas mais achatadas. Utilizam, 
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dentro deste contexto, antigas idéias como times de trabalho e 

« empowerment ». 

Em segundo lugar, baseiam-se na utilização de tecnologia de comunicação de 

maneira a permitir a distribuição imediata de informações. A proliferação e 

desenvolvimento da tecnologia, e seus reflexos sobre a difusão das 

informações dentro da empresa, tomam-se um instrumento que pode modificar 

a maneira como as decisões são tomadas, ou seja, as bases sobre as quais se 

realizam as decisões, os agentes que as tomam e a rapidez com que são 

tomadas. 

Em terceiro lugar, procuram ganhar velocidade e eliminar trabalho 

desnecessário não agregador de valor. E desta maneira cortar custos e 

aumentar competitividade. 

São diversos os trabalhos recentemente publicados, que têm em comum a idéia 

de que a organização, para competir no futuro deverá ser modificada, com 

base nas idéias descritas acima. Os novos conceitos de reestruturação tentam 

conciliar todas estas necessidades numa fórmula coerente e prática, de maneira 

que possam transformar as organizações. O objetivo é proporcionar os meios 

para que as empresas possam atuar com sucesso no ambiente altamente 

competitivo e globalizado. 

Desenvolveremos neste capítulo duas destas teorias de reorganização: a 

organização horizontal e a reengenharia. 
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IV.l. ORGANIZAÇÃO HORIZONTAL 

Éxplorada pela empresa de consultoria McKinsey & Co., a organização 

horizontal é uma proposta de reestruturação que visa proporcionar às 

companhias meios de enfrentar a alta concorrência, através do alcance de 

. melhores níveis de performance. 

Os maiores defensores da idéia da organização horizontal são Frank Ostroff e 

Douglas Smith, consultores da referida empresa na área organizacional. Eles 

pregam que as companhias estruturadas da maneira tradicional, verticalmente, 

têm grandes dificuldades em atender adequadamente às crescentes exigências 

do ambiente empresarial. Estão constituídas para proporcionar a excelência 

funcional e por isto não conseguem responder à questão fundamental: como se 

orientar para a satisfação do cliente, sempre melhorando e inovando49. 

No decorrer desta parte do trabalho, tentaremos mostrar as atuais críticas feitas 

às formas de organização tradicional, e os beneficios apontados quando da 

realização de uma eventual mudança para modelos de estrutura mais 

horizontalizada. Mas salientamos que toda radicalização pode ser perigosa, 

fato este indicado pelo seguinte comentário dos próprios consultores Ostroff e 

SmithSO: 

"Nós não queremos sugerir, no entanto, que a organização vertical deva 

ser considerada irrelevante face às necessidades dos administradores 

49 OSTROFF, Frank, SMITH, Douglas. The Horizontal Organization. The Me Kinsey Quarterly, 
1992, Number 1. p 149. 
so OSTROFF, F., SMITH, D. The Horizontal ... p 152. 
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modernos. Ao contrário, muitos dos críticos desafios de performance que 

se apresentam à esta forma de organização ainda demandam o uso 

criativo do desenho vertical. Esta não é uma escolha. 

Hoje, como sempre, cada empresa deve buscar seu próprio e único 

balanço entre as formas verticais e horizontais necessárias para ganhar 

performance." 

IV.l.l. A FORMA DE ORGANIZAÇÃO TRADICIONAL 

A organização vertical hierarquizada estrutura o trabalho de maneira 

funcional. Este é dividido em funções, depois em departamentos, e finalmente 

em tarefas. Quando existe um esforço de melhora de resultados, as ações são 

concentradas sobre funções específicas, e nem sempre são coerentes com os 

objetivos gerais da empresa. 

A base de avaliação de performance encontra-se nos indivíduos e nos trabalhos 

particulares que estes realizam. Os gerentes têm que colocar as pessoas certas 

na realização do trabalho certo, e depois medir, avaliar e controlar cada uma 

delas, a fim de recompensar sua performance. Por trás deste hábito está a 

crença de que eficiência e controle estão intimamente ligados um ao outro. 

A fragmentação do trabalho acaba gerando o primeiro problema desta forma 

de organização, que é a dificuldade em coordenar a ação das diferentes áreas 

funcionais. 
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A ênfase no controle individual e a realização do trabalho em diferentes níveis, 

e portanto com diferentes perspectivas, leva a um segundo problema, que é a 

perda do entendimento global do papel da empresa. Assim, a companhia pode 

falhar na compreensão de seu ambiente, o que pode prejudicar a elaboração de 

estratégias coerentes que permitam sua sobrevivência no futuro. Para possuir a 

capacidade de adaptação necessária, dadas as contínuas mudanças, é preciso 

que a empresa faça continuamente a interface entre a estratégia (a maneira 

como a organização atua no mercado) e a própria organização (o que acontece 

dentro da organização)51• E para tanto precisa ter uma estrutura favorável que 

lhe proporcione visão de futuro e flexibilidade. 

Este tipo de organização tende, ainda, a igualar performance com resultados 

estritamente financeiros. Esta concentração nestes tipos de indicadores faz 

com que a empresa despreze outras dimensões importantes de desempenho, 

como qualidade, produtividade e valorização de intangíveis. 

Devido às deficiências apontadas acima, a gerência que baseia sua 

administração estritamente em organogramas parece ter pouca capacidade 

interna para a inovação, para descartar paradigmas conforme eles se tornam 

obsoletos. Em outras palavras, no atual ambiente competitivo as empresas que 

possuem estruturas organizacionais altamente hierarquizadas estão se tornando 

inflexíveis, demoradas nas inovações e resistentes às mudanças52. 

IV.1.2. A NOVA PROPOSTA 

51 FAHEY, Liam; RANDALL, Robert M. The Portable MBA in Strategy. New York: John Wiley & 
Sons, 1994. p.7. 
52 GHOSHAL, Sumantra; BARTLETT, Christopher. Changing the Role of Top Management: 
Beyond Structure to Processes. Harvard Business Review, Jan/Feb 1995. p. 86. 
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A organização horizontal proposta pela metodologia em questão levaria à 

diminuição do número de níveis hierárquicos da empresa e estruturação do 

trabalho ao redor de processos de negócios. 

Seus princípios mais significantes são explorados a seguir53: 

1. Organização com base em processos 

Diferentemente da organização tradicional, que se organiza ao redor de tarefas, 

a organização horizontal procura organizar os fluxos de trabalho por 

processos, que se tomam o foco da ação da empresa na busca de melhoras de 

performance. 

Identificados os principais processos, estes se tomam os componentes centrais 

da empresa, no lugar dos departamentos. São eliminadas as barreiras que 

separam departamentos e outras áreas funcionais da organização. Os processos 

são, em última instância, os fluxos de trabalho estruturados ao redor de alguns 

poucos objetivos-chave de performance selecionados pela empresa. Englobam 

os fluxos de atividade, informação, decisão e material, que acontecem a fim de 

que estes objetivos sejam alcançados. O exemplo mais simples de um processo 

é uma linha de produção: a matéria-prima entra numa ponta, trabalho e 

equipamentos são utilizados na linha, e os produtos acabados saem na outra 

ponta 54. 

53 OSTROFF, F., SMITH, O. The Horizontal ... 
54 COHEN, Phil; V AN EWYK, Onno. The Process is More Important than the Result. In Internet: 
HCI Consulting's Australian Management Topic Articles. 
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Os processos são uma maneira poderosa de se enxergar a organização. As 

organizações tradicionais trabalham com base em programas, que podem ou 

não ter sucesso, mas que invariavelmente têm um fim. Os processos, por sua 

vez, possuem uma energia própria. A modificação da visão operacional da 

empresa para processos fornece uma base para contínua inovação e 

melhorias 55. As possibilidades de eliminação, simplificação e combinação de 

atividades dentro desta visão são inúmeras. 

2. Achatamento da hierarquia 

Como a hierarquia surge da divisão do trabalho, ela é intensa nas organizações 

verticais. Os vínculos de subordinação característicos de uma estrutura 

hierárquica proporcionam a ligação entre as unidades de negócios, 

departamentos e indivíduos. 

Na organização horizontalizada, o que são interligados são os fluxos de 

trabalho, que por sua vez são realizados por times. O caminho defendido para 

o achatamento da hierarquia é a diminuição das subdivisões destes fluxos ou 

processos, através da combinação de atividades relacionadas e eliminação de 

atividades que não agregam valor. 

Como regra geral, quanto mais amplo e mais integrado o fluxo de trabalho 

delegado a um time, maior o escopo dentro do qual ele pode resolver 

problemas e inovar. Ao mesmo tempo, quanto maior o escopo, menor o 

55 DENTON, D. Keith. Horizontal Management: beyond total customer satisfaction. New York: 
Lexington Books, 1991. 
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número de times para confeccionar o processo, e menor o número de níveis 

hierárquicos. 

Uma consequência direta do aumento da amplitude das competências dos 

funcionários é que a empresa pode tomar-se mais competitiva, na medida em 

que possibilita que as iniciativas floresçam nas linhas operacionais, e novas 

idéias podem ser transmitidas mais facilmente através das linhas de 

comunicação da companhia56. 

3. Fazer dos times o foco da performance. 

Entende-se como time um grupo de pessoas que se complementa na realização 

de um trabalho, com um objetivo em comum. O perfil de seus participantes 

inclui aspectos normalmente não considerados para a realização de trabalhos 

individuais, tais como comunicação, flexibilidade, habilidade de atuar em 

conjunto, facilidade de relacionamento e senso de humor57• 

Os times de trabalho têm normalmente uma melhor performance que os 

indivíduos isoladamente porque apresentam respostas mais abrangentes aos 

problemas que se colocam, em menor tempo e de maneira mais simples. Como 

um conjunto de pessoas que possuem diferenças entre si, ele se toma mais que 

a soma das atuações individuais. 

56 GHOSHAL, S.; BARTLETT, C. Changing the Role ... 
57 GARVIN, David. Leveraging Processes for Strategic Advantage: A Roundtable with Xerox' 
Allaire, USAA's Herres, Smithkline Beecham's Leschly, and Pepsi's Weatherup. Harvard Business 
Review, Sep/Oct 1995. p. 76. 

53 



O time controla seus indicadores face aos objetivos globais da empresa. Ele 

estabelece suas metas de performance, esquemas de trabalho e produção, e é 

responsável pela manutenção de seu espaço fisico. 

4. Dar a líderes a responsabilidade sobre os processos e sua performance. 

A liderança não desaparece na organização horizontal. Ela é delegada a 

indivíduos ou grupos, que se tomam os responsáveis pelos processos. Os 

líderes trabalham em conjunto com os outros participantes, visando a 

resolução de problemas e a melhora contínua dos resultados. 

5. Ligar objetivos de performance e avaliação de atividades à satisfação do 

cliente. 

A satisfação do cliente ganha importância na determinação de critérios de 

performance, assim como os valores financeiros já conceituados de 

lucratividade ou patrimônio dos acionistas. 

A horizontalização tem o foco nos processos, e os processos por sua vez têm 

ligação com as necessidades dos clientes. Na medida em que os processos são 

fluxos de trabalho que devem ser entendidos e vistos de ponta a ponta, podem 

ser modificados de maneira a transformar a contribuição dos fornecedores na 

satisfação dos clientes, sejam eles internos ou externos. 

Conforme as empresas passam a entender cada time como o cliente interno da 

atividade anterior, o trabalho é visto como uma cadeia que leva em última 

instância à satisfação do cliente externo. Desta maneira, cada atividade tem 
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que ser avaliada quanto à satisfação de seu receptor na cadeia do processo. Isto 

significa a inclusão de novos indicadores de desempenho. 

6. Combinar atividades administrativas e não administrativas. 

Nas organizações verticais, os beneficios da auto-gerência são limitados pelos 

organogramas com tarefas bem definidas. As tarefas administrativas e não 

administrativas são responsabilidades delegadas a pessoas diferentes dentro da 

estrutura. 

Neste tipo de empresa, o conceito de administrar está ligado à tomada de 

decisões, o que fica a critério dos gerentes. Esta é uma prática limitante, 

porque existem medidas a serem tomadas que requerem muito mais que ações 

da administração. Por exemplo, as decisões relativas a melhora de 

performance deveriam estar intimamente relacionadas às pessoas que 

efetivamente trabalham na produção (atividades não administrativas), que têm 

a sensibilidade da prática e podem realizar a experimentação. 

Ao contrário, na organização horizontal, os times de trabalhadores da 

produção devem se auto-administrar sempre que possível. A amplitude destas 

atividades deve ser máxima, dentro daquilo que o time pode absorver dadas as 

suas capacitações. 

Com os grupos de trabalho atuando também como seus próprios 

administradores, as idéias para melhorias podem ser implementadas mms 

rapidamente, respondendo às r:nudanças nas necessidades dos clientes. 
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7. Informar e treinar as pessoas dentro de uma filosofia dejust-in-time. 

A organização tradicional usa a informação para a tomada de decisões e para 

fins de gerenciamento. Mas não há uma preocupação com a informação dos 

trabalhadores nas linhas de produção, dando suporte aos esforços de melhora 

de performance. Com seus fluxos de comunicação que circulam de baixo para 

cima e novamente para baixo, obedecendo às hierarquias, a informação é 

destruída inadvertidamente, devido aos esforços de interpretação. 

Na organização horizontal, há um esforço para fornecer a informação onde ela 

pode ser usada e no momento em que é necessária. Aliada ao treinamento do 

pessoal no contexto de suas atividades, leva a uma compreensão por parte dos 

empregados de como modificar seu comportamento visando aumento de 

performance. Este aspecto é extremamente necessário para tomar possível a 

auto administração. 

IV.1.3. O DIFERENCIAL NO NOVO AMBIENTE COMPETITIVO 

Além dos consultores da Me Kinsey, um outro autor que prega a forma 

horizontal de organização como a solução para enfrentar o moderno ambiente 

competitivo, D. Keith Dentonss, salienta que ela é a estrutura mais adequada 

para dar suporte às modernas técnicas de administração, como o just-in-time, 

ciclos de qualidade total etc., já descritas no capítulo Il. A seguir, discutimos 

brevemente como a horizontalização pode contribuir com a mudança de 

58 DENTON, O. K. Horizontal Management ... p. 24-26. 
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postura necessária dentro da empresa para permitir a implantação de alguns 

destes métodos. 

A implantação do TQM (Total Quality Management) é um processo que, 

dentro da empresa, não vem de cima para baixo nas escalas hierárquicas. Ele 

deve ser implantado entre os departamentos, seguindo o fluxo de trabalho, de 

maneira a investir na qualidade de produtos e atividadess9. Por outro lado, 

também requer um grande envolvimento por parte dos empregados, que devem 

trabalhar como uma equipe. Para tanto, é fundamental um treinamento que 

gere um maior desenvolvimento pessoal, levando à . delegação de 

responsabilidades, maior igualdade e distribuição de poder. Pode-se afirmar 

que, quanto maior o envolvimento e o poder para tomada de decisões nos 

níveis mais baixos, melhor a qualidade dos resultados do TQM. 

Por outro lado, para a implantação do JIT Uust-in-time), a planta da fábrica 

não pode mais funcionar como uma série de etapas que se iniciam com a 

recepção das matérias primas e terminam quando as mercadorias são 

embarcadas. Ao contrário, a planta deve ser redesenhada do fim para o início, 

e administrada como um fluxo integrado6o. Isto é, o enfoque da produção deve 

ser mudado para processos. Sendo também neste caso de fundamental 

importância o envolvimento dos empregados e o reconhecimento dos clientes 

de cada atividade. 

Alega-se que a horizontalização, com suas características anteriormente 

descritas, proporciona resultados que vêm altamente de encontro com estas 

59 GHOSHAL, S.; BARTLETT, C. Changing the Role ... 
60 DRUCKER, Peter F. The Emerging Theory of Manufacturing. Harvard Business Rewiew, May
June 1990. p. 94-102. 
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tendências, mais especificamente: enfoque em processos, uin treinamento do 

pessoal visando maior delegação de responsabilidades e distribuição de poder, 

envolvimento e trabalho em equipe, mudança das estruturas de comunicação ,e 

decisão, e identificação dos clientes internos e externos para cada atividade 
,, . 

realizada. Mas sobretudo, a estrutura horizontal confere à organização um 
~, ' 

caráter mais din~mico, que permite que ela tenha melhores condições de 

sobreviver no ambiente competitivo em constante mutação. Conforme 

apontado por Denton6I: 

"Num mundo onde a mudança constante é a única constante que existe, a 

mudança é essencial." 

IV.2. REENGENHARIA DE PROCESSOS 

A reengenharia é um modelo empresarial que ganhou muitos adeptos nos 

últimos anos. Foi também muito.criticado. É composto de um conjunto de 

técnicas associadas para "reinventar" as empresas, de maneira a tomá-las aptas 

para competir no novo ambiente empresarial, proporcionando grandes ganhos 

em velocidade, produtividade e lucratividade. 

Segundo .o idealizador da reengenharia, Michael Hammer, para reinventar as 

empresas devem ser abandonados princípios e procedimentos normalmente 

utilizados na admiÍlistração. Isto porque as empresas ainda hoje são 

organizadas com base na idéia central de Adam Smith, que remonta aos 

61 DENTON, D. K. Horizontal Management... p 114. 
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A tecnologia de informação é apontada como um capacitador importante para 

a consecução da reengenharia. Ela permite a coleta das informações na fonte, 

eliminando a necessidade de muitas atividades normalmente executadas nas 

empresas. Quando utilizada de maneira criativa, possibilita melhores formas 

de trabalhar, pois pode dar suporte a novos modelos de trabalho que possam 

ser inventados. 

O grande sucesso alcançado pela reengenharia na ocasião de seu lançamento 

deve-se à existência de uma crise na administração de empresas face à acirrada 

competição organizacional. Segundo Hammer64, apesar de todos os recursos 

tecnológicos atualmente disponíveis, a competitividade das empresas não foi 

aumentada porque foram automatizados processos antiquados, num ambiente 

competitivo pouco dinâmico. 

Como solução aos problemas das empresas, a reengenharia propõe um método 

radical. Ela afirma a necessidade de se começar de novo, do ponto zero, 

através da destruição dos métodos de gestão atuais. Coloca em xeque o 

tradicional ambiente corporativo, assumindo todas as mudanças exigidas, 

incluindo mudanças comportamentais, de cultura organizacional e nas relações 

de poder. 

IV.2.1. METODOLOGIA 

A reengenharia inicia-se com a identificação dos processos a serem 

reformulados, dentre os principais processos da empresa. Os processos são 

64 O Profeta que Veio da América. Exame, Out, 1993. p 36-38. 
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analisados sob o ponto de vista dos clientes, e são escolhidos os ma1s 

importantes, que apresentam maior grau de disfunção, e que apresentam 

maiores chances de serem redefinidos com sucesso65. 

Como ponto de partida para a realização da reengenharia, deve-se tentar 

responder uma pergunta-chave: "Por que fazemos o que fazemos?". As tarefas 

realizadas pela empresa devem ter correlação com a resposta encontrada para 

esta questão. Isto levará à identificação das tarefas realizadas para atender 

demandas referentes à organização interna da própria empres~,; que deverão, 

na medida do possível, ser eliminadas. 

O passo seguinte é a análise e compreensão do processo atual, com o 

levantamento de questões críticas que determinam seu desempenho. O 

objetivo não é fazer um mapeamento detalhado, pois a reengenharia não se 

propõe a fazer uma melhora do processo existente, mas sim sua completa 

reformulação. A equipe responsável pelo trabalho deve entender o "porquê" da 

realização do processo. Neste sentido, deve tomar como ponto de partida da 

análise do processo a extremidade onde o cliente se encontra. Devem ser 

questionadas suas reais necessidades e seus problemas, para que o redesenho 

surja de fora para dentro. A etapa de redefinição deve começar, segundo as 

palavras de Michael Hammer, a partir de "uma folha de papel em branco". 

IV.2.2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

São as principais características da reengenharia66: 

65HAMMER, Michael, CHAMPY, James. Reengenharia - Revolucionando a Empresa. Rio de 
Janeiro: Campus, 1994. 
66 HAMMER, M, CHAMPY, J. Reengenharia ... 
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questiona a necessidade dos processos, produtos e serviços, tendo como 

pano de fundo as necessidades dos clientes; 

orientada através dos departamentos (interdepartamental); 

muda a organização do trabalho para processos; 

procura mudança revolucionária/radical; 

busca a obtenção de substanciais diferenciais competitivos nas novas 

maneiras de executar o trabalho; 

assume grandes riscos; 

tem como ponto de partida a visão de longo prazo; 

requer total comprometimento. 

IV.2.3. PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES GERADAS 

Onde existe a fragmentação do trabalho, as pessoas executam uma ou poucas 

tarefas, que são facilmente absorvidas. Aparentemente, num nível micro, isto 

pode ser um beneficio. Mas no nível global da empresa, encontramos 

processos complexos, que tentam relacionar numerosas tarefas simples, 

gerando normalmente altos custos e ineficiência. 

É sobre esta constatação que a reengenharia atua. Ela visa a simplificação dos 

processos, e produz, entre outros, os seguintes resultados em termos 

operacionais e de redução de custos67: 

1. Combinação de várias tarefas em uma. 

67 HAMMER, M, CHAMPY, J. Reengenharia ... 
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Tenta eliminar tarefas intermediárias, e aglutinar tarefas. Isto proporciona uma 

diminuição de erros e atrasos, além da redução das despesas gerais de 

administração e melhoria dos controles. 

2. Modificação da ordem de realização das etapas do processo. 

Elimina a sequência linear das tarefas, que impõe uma procedência artificial 

que retarda o trabalho. As atividades passam a ser executadas simultaneamente 

sempre que possível. Traz assim o benefício da aceleração do processo. 

3. Trabalhadores passam a tomar as decisões. 

Leva a uma compressão vertical da organização, gerando maior delegação de 

poder aos trabalhadores, com consequente redução de tempos e de despesas 

gerais. 

4. Correspondência entre os processos e os departamentos da organização 

muda de aspecto. 

O trabalho passa a ser realizado onde faz mais sentido, e não necessariamente 

em tomo de especialistas ou localizado em departamentos. Por exemplo, a 

empresa começa a considerar alternativas, como a possibilidade de permitir 

que cada área faça suas compras, ao invés de centralizar todas as compras num 

único departamento. 

5. Redução de verificações e controles 
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Leva a uma diminuição dos custos, através da eliminação de um trabalho que 

não adiciona valor. Os controles são originariamente estabelecidos para evitar 

que as pessoas abusem do processo. Com a reengenharia, os processos passam 

a ter controles agregados ou preteridos, dependendo da relação de custo

beneficio que apresentem. Passam a ser examinados padrões agregados, ao 

invés de casos individuais. 

Apontamos ainda a seguir outras modificações propiciadas pela reengenharia, 

em termos organizacionais e de relações de trabalho68: 

1. As unidades de trabalho mudam de departamentos funcionais para equipes 

de processos. 

Os trabalhadores são agrupados em equipes de processos, que por sua vez 

realizam um trabalho completo. 

2. Os serviços mudam, de tarefas simples para trabalhos multidimensionais. 

Os trabalhadores passam assim de especialistas para generalistas. São 

coletivamente responsáveis pelos resultados do processo, e não mais 

individualmente responsáveis por tarefas. Seus limites tomam-se imprecisos. 

Tomam-se mais satisfeitos, devido ao componente de crescimento e 

aprendizagem. 

68 HAMMER, M, CHAMPY, J. Reengenharia ... 
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O trabalho, por sua vez, torna-se mais consistente, composto principalmente 

por tarefas produtivas. As atividades que não adicionam valor, realizadas para 

compensar a fragmentação dos processos, são eliminadas. 

3. Os papéis das pessoas mudam, de controlados para autorizados. 

Os empregados passam a ter autoridade para tomar decisões e formular suas 

próprias regras. Passam a ter uma postura mais ativa, exigindo interagir com o 

processo. Neste sentido, a reengenharia modifica o perfil das pessoas 

contratadas pela empresa. 

4. A preparação para os serviços muda, do treinamento para a educação. 

A finalidade agora é educar para possibilitar a tomada de decisões. O 

treinamento aumenta as habilidades e as competências, e ensma aos 

empregados o "como" de um serviço. A educação, mais abrangente, aumenta 

sua visão, compreensão e ensina o porquê da realização do trabalho. 

5. Alteração da base das medidas de desempenho e remuneração para 

resultados. 

Nos processos modificados pela reengenharia, as equipes criam produtos ou 

serviços dotados de valor intrínseco, tomando-se possível pagar aos 

trabalhadores com base no valor criado. Desta forma, grande parte das 

recompensas por desempenho toma a forma de prêmios, e não de aumentos 

salariais. 

6. As estruturas organizacionais mudam, de hierárquicas para niveladas. 
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A questão da estrutura perde a importância a partir do momento que o trabalho 

passa a ser realizado por equipes com grande autonomia e sua visão é 

orientada para processos. 

IV.2.4. A ÊNFASE NOS PROCESSOS 

O conceito-chave da reengenharia está no processo, entendido como a 

realização do trabalho do começo ao fim, atravessando as fronteiras 

organizacionais. É através dos processos que a empresa produz valor ao 

cliente. A visualização desta dinâmica é portanto fundamental, pois nos 

permite modificar o trabalho, da melhor maneira possível, tendo como pano de 

fundo a satisfação do cliente. 

Segundo Michael Hammer, a reengenharia "é o repensar fundamental e a 

reestruturação radical dos processos empresana1s que visam alcançar 

drásticas melhorias em indicadores críticos e contemporâneos de 

desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e velocidade."69 

A reengenharia não pretende, portanto, modificar estruturas organizacionais. 

Segundo seu criador, os problemas das empresas são resultado de suas mal 

formuladas estruturas de processos. Quando um processo de trabalho é objeto 

de reengenharia, a estrutura organizacional necessária para sua realização 

toma-se aparente, e a forma como os empregados acabarão se reorganizando 

para o novo processo será decorrência da sua própria modificação. A estrutura 

69HAMMER, M., CHAMPY, 1. Reengenharia ... 
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organizacional em uma empresa reengenherada perde a importância, ass1m 

como os cargos. 

IV.2.5. CRÍTICAS 

Embora a reengenharia tenha sido, juntamente com o TQM, a principal medida 

tomada pelas empresas no sentido do redesenho dos processos, muitas delas 

estão descobrindo suas limitações. Segundo Garvin70, a taxa de 

desapontamento entre as empresas que praticaram a reengenharia chega a 

70%. Ele atribui este alto índice de problemas ao fato de que a reengenharia 

tem sido implantada sem a conjugação com a definição da estratégia de 

negócios. Mesmo que a reengenharia seja uma ferramenta que visa provocar 

grandes melhorias em termos operacionais, não é uma solução para todos os 

problemas da empresa. Os processos administrativos devem também ser 

redesenhados, com o cuidado de adaptar o papel da gerência à nova orientação 

por processos. 

Salientamos, finalmente, que a reengenharia tem sido objeto de diversas 

críticas, apresentadas por profissionais em artigos especializados. Um deles é 

João Bosco Lodi, administrador de empresas, consultor e ex-professor da 

Fundação Getúlio Vargas, que afirma que a reengenharia deveria ser um 

momento importante para a empresa refletir sobre sua estratégia e objetivos, e 

que no entanto sua prática tem levado principalmente a corte de custos e 

encolhimento da folha de pagamentos.71 

70 GARVIN, D. Leveraging Processes ... 
71FUSER, Igor. Entrevista: João Bosco Lodi- Abaixo os Gurus. Veja, São Paulo, 22 mar 1995. p.7. 
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O fato de que as reengenharias têm sido deixadas a cargo de consultores 

externos acaba gerando um desvio do problema principal. A sensação 

generalizada é de que a reengenharia é sinônimo de corte de empregos, e este 

conflito deveria ser minimizado através da utilização da força de trabalho da 

empresa na identificação de oportunidades de melhoria. Nas palavras de Lodi, 

"A reengenharia é, quase sempre, uma chance desperdiçada. O consultor gasta 

energia cortando cabeças, enquanto o empresário cruza os braços à espera de 

uma solução mágica. A direção entra em confronto com os subordinados e, no 

final, tem de recuperar a lealdade dos sobreviventes." 

O professor aponta ainda que a reengenharia conseguiu grande difusão através 

de seus casos de sucesso, mas que são inúmeros os casos em que sua 

implantação foi fracassada, dos quais não se tem conhecimento, pois são 

abafados pelas próprias empresas que têm medo de prejudicar sua imagem. 
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V. RELACIONAMENTO 

Tentamos mostrar até agora que as empresas, face às novas demandas geradas 

pela competitividade global, deparam-se hoje c'om grandes desafios de 

mudanças visando sua adaptação e sobrevivência. Analisamos as deficiências 

do sistema de custeio tradicional e do modo de organização funcional face a 

estas novas demandas. Em seguida fizemos a descrição das novas 

metodologias que estão ganhando terreno junto às empresas, por um lado o 

ABC como um sistema alternativo de custeio de produtos, de outro lado a 

organização horizontal e a reengenharia como tendências na reorganização das 

estruturas. Este capítulo tentará mostrar, na sequência, de que maneira estas 

ferramentas se relacionam e se complementam. 

V.l. COMPLEMENTARIDADE 

Conforme apontado por Eliseu Martins72, como o ABC na sua segunda versão 

deve ser implementado através de uma análise de processos, esta implantação 

pode dar origem a uma reengenharia. Segundo ele, o caminho inverso também 

é verdadeiro: uma empresa envolvida numa reengenharia pode sentir a 

necessidade de conhecer os custos das atividades e dos processos, e avaliar as 

economias obtidas, resolvendo implantar o ABC. 

O ABC, ao mesmo tempo que permite o cálculo do custo real dos objetos de 

72 MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo: Ed. Atlas, 1996. p. 306. 

69 



custo, toma evidente qums as atividades onerosas que precisam ser 

reformuladas. Por outro lado, a reengenharia requer a monitoração de 3 

aspectos: qualidade do processo, seu ciclo e seu custo. E o ABC é a melhor 

ferramenta para medir o custo.73 

Embora não exista bibliografia a este respeito, estendemos este mesmo 

raciocínio para o ABC e a organização horizontal. Com a ênfase nos processos 

adquirida quando da implantação do ABC, percebe-se a ineficiência das 

estruturas hierárquicas tradicionais e a falta de necessidade de barreiras 

interdepartamentais no fluxo de trabalho. A reformulação dos processos pode 

ser seguida da horizontalização da empresa, com o achatamento das estruturas 

e eliminação de etapas desnecessárias existentes no trabalho. O caminho 

contrário também pode acontecer: a empresa pratica uma horizontalização, 

reformula processos e implanta o ABC a fim de mensurar melhorias no 

aspecto custo. 

V.2. PONTOS EM COMUM 

A principal semelhança entre estas ferramentas é o enfoque nos processos. As 

empresas que se utilizam do ABC (dentro de um enfoque de ABM), praticam a 

RPN (reengenharia de processos de negócios) ou implantam uma organização 

horizontal, tendem a mudar sua visão de organização, deixando de enxergá-la 

como um conjunto de departamentos. O trabalho passa a ser visto como um 

fluxo, cuja realização deve atender a um objetivo. 

73 BETTS, Mitch. As easy as ABC? Computerworld. May, 23, 1994. p.l07-108. 
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A visão de processos, embora pareça ser a orientação lógica a ser seguida por 

uma empresa que pretende ser competitiva, não é tão evidente, porque implica 

numa série de modificações internas. Para que a empresa mude sua visão de si 

mesma e passe a atuar de maneira coerente com esta nova visão, é necessária 

uma mudança radical de comportamento e um grande comprometimento por 

parte dos envolvidos. Já apontadas em seus capítulos respectivos, estão 

descritas abaixo algumas destas modificações, derivadas da visão de 

processos, que podem ser alcançadas com a utilização das ferramentas 

exploradas neste trabalho: 

• Uma vez incorporada a visão de processos, modifica-se também o papel do 

cliente e dos fornecedores. O cliente, estando em uma das extremidades do 

processo, é trazido para dentro da empresa, pois passa a interagir com ela. 

Sua satisfação e suas necessidades tomam-se determinantes das ações 

tomadas no âmbito da organização. A organização que implanta o ABM, 

reengenhera seus processos e/ou horizontaliza suas estruturas toma-se mais 

pró-ativa, respondendo mais rapidamente às demandas de seu ambiente. Os 

fornecedores, por outro lado, com a eliminação de atividades não 

agregadoras de valor como inspeção de matérias-primas recebidas e 

controle de qualidade, tendem a se tomar colaboradores, através do 

estreitamento de suas relações com a empresa. 

• A análise de processos, e sua consequente visão interdepartamental, gera a 

perda de importância das estruturas hierárquicas. Portanto o ABC e a 

reengenharia, e logicamente a organização horizontal, têm uma tendência a 

gerar uma horizontalização da empresa, com diminuição dos níveis de 

subordinação. No caso específico do ABC, isto é decorrente 
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especificamente do esforço de eliminação das atividades que não agregam 

valor, que incluem as tarefas de supervisão e controle. 

• Com a horizontalização das estruturas muda o perfil dos trabalhadores, aos 

quais são atribuídas maiores responsabilidades. Faz parte deste processo de 

mudança a premissa de que os indivíduos podem tomar iniciativas, 

enquanto são criados o contexto e os mecanismos para que eles realmente as 

tomem74. A implantação do ABC e a utilização das metodologias de 

reestruturação de processos estudadas neste trabalho acabam sendo uma 

ferramenta de mudança de atitudes das pessoas envolvidas. 

Outro ponto comum entre as ferramentas analisadas neste trabalho é o uso da 

tecnologia como ferramenta de apoio fundamental. A tecnologia da 

informação é, neste sentido, um grande capacitador de mudanças, pois otimiza 

as atividades que agregam valor e permite a eliminação daquelas que não 

agregam. Sem a automatização, propiciando a integração das informações e 

seu acesso simultâneo por diferentes grupos em diferentes localidades, seria 

muito dificil realizar-se a reformulação dos processos e avaliar os resultados 

das modificações feitas. Conforme apontado no artigo de Garvin 75, não é o 

conceito de processo que é novo. O que muda agora é a disponibilidade de 

tecnologia, que possibilita que as empresas aproveitem a eficiência da 

orientação para processos. 

Dado que atuam sobre a mesma base, a visão de processo, e dadas as 

semelhanças acima relatadas, podemos perceber que o ABC e as metodologias 

de reestruturação organizacional podem ser utilizados como ferramentas 

complementares na busca da excelência empresarial. 

74GHOSHAL, S.; BARTLETT, C. Changing the Role ... 
75 GARVIN, O. Leveraging Processes ... 
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V.3. EXEMPLO 

Apresentamos como exemplo uma experiência relatada em um artigo de uma 

revista especializada, que se passa no Departamento de Defesa Americano76. 

Segundo o artigo, o ABC é parte integrante do processo de tomada de decisões 

referente à consecução de reengenharia, dentro do Departamento de Defesa 

Americano (DDA). Os passos seguidos numa análise dos processos e decisão 

daqueles que deverão ser reengenherados estão descritos a seguir: 

PASSO 1 - Modelagem dos Processos 

A. Formar um comitê 

1. Incluir empregados e gerentes dos processos a serem reengenherados. 

2. Incluir representantes de todas as funções e níveis. 

B. Criar um modelo dos processos atuais. 

C. Identificar discrepâncias, passos não entendidos e pontos de 

estrangulamento. 

PASSO 2 - Análise do ABC 

A. Quebrar o processo em várias atividades. 

B. Calcular o custos exato de cada atividade. 

PASSO 3 - Identificar Oportunidades de Melhoria 

A. Foco nas atividades que acrescentam pequeno ou nenhum valor. 

B. Foco nas atividades onde os custos ultrapassam sua contribuição total. 

C. Especificar maneiras de melhorar os processos, cortar custos, ou os dois. 

76 LAPLANTE, Alice, AL TER, Allan E. U.S. Department of Defense Activity-based Costing. 
Computerworld. October 31, 1994. p.84. 
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PASSO 4- Discussão de Soluções 

A. Desenvolver idéias para a melhora dos processos. 

B. Identificar as possibilidades. 

PASSO 5 - Simulação do Processo Proposto. 

A. Fazer uma análise do ABC para a solução proposta. 

B. Comparar situação atual com situação proposta. 

Neste caso, o ABC é utilizado como uma ferramenta de decisão, ao mensurar 

os custos dos processos atuais e dos novos processos propostos pela 

reengenharia, identificando as mais interessantes oportunidades de melhoria. O 

ABC é portanto um direcionador das ações a serem tomadas. 

Conforme apontado pelo diretor de "melhoras nos processos de negócios" do 

DDA, Mike Y oemans, "o beneficio trazido pelo ABC é que ele proporciona 

uma ótima maneira de enxergar os processos existentes e identificar maneiras 

para melhorá-los". 

Para ilustrar a aplicação prática destes passos dentro do DDA, é relatado no 

artigo uma operação militar, a "Desert Storm", durante a qual foi sentida a 

necessidade urgente de uma reengenharia no processo de evacuação de feridos. 

Constatou-se que não havia garantias de que o transporte aéreo estaria 

disponível para a realização da transferência dos feridos para os hospitais nas 

cidades européias, onde poderiam receber melhor assistência. Durante esta 

operação, 60% dos feridos foram enviados para o aeroporto errado, sendo que 

50% foram enviados até mesmo para o país errado. Além disto, como a 
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classificação dos pacientes era feita por tipo de ferimento, e não pelo nome, 

era difícil sua localização posterior. 

Utilizando o ABC, o DDA pode calcular suas despesas com trabalho 

administrativo realizado para localização dos feridos nos hospitais. Este custo 

foi avaliado em US$ 111 por cada soldado. Através da análise das atividades, 

foi identificada a melhor maneira de se resolver o problema e o processo foi 

reengenherado, com o desenvolvimento de um sistema de informações. Os 

US$111 iniciais baixaram para US$28. Mas as economias foram além deste 

item, e em 4 anos, sem guerra, o sistema estará amortizado. 

Uma série de outras empresas vêm tendo a experiência de conJugar a 

implantação do ABC com reformulações de processos e modificações nas suas 

estruturas. O capítulo seguinte relata os resultados de uma pesquisa feita junto 

a empresas que implantaram o ABC. Tem o objetivo de mostrar seus eventuais 

efeitos sobre as reestruturações dos processos e suas eventuais 

complementaridade com as metodologias de reorganização. 
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VI. PESQUISA DE CAMPO 

Esta parte da dissertação tem o objetivo de relatar os resultados de uma 

pesquisa de campo feita junto a empresas que implantaram o ABC (ou que 

estavam em fase de implantação no momento da realização da entrevista). O 

trabalho prático procura verificar, no dia-a-dia das organizações, a extensão 

em que ocorrem as suposições teóricas feitas até o presente momento. 

Em primeiro lugar, salientamos que a pesquisa aqui apresentada é ,somente 

exploratória. 

As perguntas constantes do questionário procuravam identificar se o processo 

de implantação do ABC caracterizou nestas empresas somente uma troca de 

sistema de çusteio, ou se a análise das atividades realizada para efeito de sua 

implantação acabou alavancando outras mudanças internas. Em última 

instância, isto significa dizer que tínhamos o objetivo de averiguar a que nível 

vem ocorrendo a implantação do ABC: se dentro do enfoque de sua primeira 

versão, simplesmente com a finalidade de aprimorar a acurácia dos custos, ou 

se com o enfoque da segunda versão, conjugado com a análise de processos de 

negócios. 

Ainda dentro dos objetivos da pesquisa, queríamos saber se as empresas têm se 

utilizado de outras ferramentas de reorganização, como por exemplo aquelas 

descritas no capítulo IV deste trabalho, como instrumento para realizar uma 

reformulação de processos que possa ter sido identificada como necessária 
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através da implantação do ABC. Ou ainda, se pela realização de uma 

reestruturação organizacional, a empresa possa ter verificado a inadequação de 

seu sistema tradicional de custeio para fins de mensuração de desempenho, 

levando a uma implantação do ABC. 

VI.l. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada junto a 6 empresas que efetivamente implantaram o 

ABC, ou que estavam em processo de implantação relativamente avançado. A 

implantação não necessariamente deve ter ocorrido a nível geral, em todas as 

áreas da empresa, podendo ter sido efetuada parcialmente. 

Realizar a seleção das empresas que seriam entrevistadas não foi uma tarefa 

fácil. Percebemos durante a busca de candidatos a participar do trabalho que o 

número de empresas que implantaram o ABC no estado de São Paulo não é 

muito grande (pelo menos o número de casos dos quais tivemos 

conhecimento), e que entre elas haviam aquelas que não estavam dispostas a 

fornecer informações, julgando o assunto estratégico e confidencial. Dada esta 

situação, o critério de seleção acabou sendo estabelecido pelas próprias 

empresas: entrevistamos todas aquelas com as quais conseguimos estabelecer 

contato e que se mostraram abertas a colaborar. 

Durante este processo de pesquisa e identificação de empresas que utilizam o 

ABC, percebemos um fato interessante: a existência de um ambiente de 

cooperação entre estas empresas. A realização de troca de informações e 

intercâmbio de experiências a respeito do assunto tem o objetivo de levar a um 
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aprimoramento técnico e otimizar os resultados na utilização deste sistema de 

custeio. Isto revela que o ABC é uma ferramenta relativamente nova e que 

somente agora começa a ganhar espaço na prática das empresas no Brasil, 

como uma alternativa· viável de custeio de produtos. 

As empresas entrev.istadas, apresentam diferentes características entre st: 

composição do ·capital· (estrangeiro ou nacional), . número de funcionários 

(variando de 220 a 7000), ,nível de implantação do ABC (total ou parcial). 

Fazem parte de diferentes ,setores de atividades, mais especificamente: auto

peças, metalurgia, produtos de higiene, química,· construção civil e embalagens 

plásticas. \1 . ~ , •• - ~, 

.. ' •• \ I.• 

As pessoas entrevistadas +foram sempre as responsáveis .pela implantação do 

ABC dentro da empresa, ou as que apresentaram· um gr~nde envolvimento 

durante o processo. Eram principalmente. gerentes· responsáveis :pelª' área de 

custos e de controle. As entrevistas foram realizadas pessoalmente, com nosso 

deslocamento até a empresa. 

Salientamos, por último, que devido ao pequeno tamanho da amostra e à falta 

de rigor científico na sua determinação, a pesquisa não tem o objetivo de 

estender suas conclusões ao conjunto de empresas que possam ter implantado 

o ABC. Mas acreditamos ser válida como uma tentativa de ílustrar qwiis .as 

modificações internas que a implantação do ABC tem gerado, e a que nível 

seu potencial tem sido utilizado;.nas implantações realizadas no estado de São 

Paulo. . . . _ ··~-

,., .. 
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6. Chegou-se a uma percepção do tamanho e importância dos custos "fora da 

fábrica" (distribuição, comercialização, assistência técnica, se existirem)? 

7. A empresa sentiu a necessidade de uma reorganização a partir do ABC, ou 

vice-versa? 

8. Levou a uma modificação na composição de tarefas atribuídas a cada 

trabalhador? Os trabalhadores passaram a ter maior controle sobre seu 

trabalho? 

9. A análise de custos passou a ser levada em consideração na definição da 

estratégia? 

1 O. Sentiu-se, em alguma medida, uma mudança de cultura organizacional? 

VI.3. TABULAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS OBTIDOS 

Apresentamos abaixo cada uma das perguntas realizadas com a tabulação das 

respostas obtidas, seguida dos comentários realizados pelos entrevistados que 

possam situar mais precisamente a posição da empresa no tocante ao assunto. 

1. A implantação do ABC levou à identificação de problemas operacionais? 

Resposta SIM NÃO 

no. empresas 5 1 

As empresas foram praticamente unânimes em afirmar que durante o 

levantamento de atividades realizado para a implantação do ABC, aconteceu a 

identificação de problemas operacionais. Apontamos que a única empresa que 

respondeu negativamente tinha passado anteriormente por um profundo 
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processo de reengenharia, que já havia identificado problemas e reformulado 

os processos. Este entrevistado, no entanto, também concorda que o ABC é um 

potencial levantador de problemas. 

2. Levou à efetiva eliminação de atividades, combinação, realização em 

paralelo etc.? 

Resposta SIM NÃO 

no. empresas 4 2 

Das 6 empresas entrevistadas, 4 afirmaram que o ABC levou a alguma 

modificação nas atividades realizadas, levando a sua racionalização e 

principalmente eliminando atividades que não agregam valor. Nos dois casos 

em que as atividades não foram racionalizadas através da análise do ABC, as 

empresas tinham passado recentemente por processos de reestruturação 

profundos. 

3. O trabalho passou a ser visto como um fluxo integrado? 

Resposta SIM NÃO 

no. empresas 1 5 

Em uma empresa, o mapeamento das atividades permitiu que os processos 

fossem identificados, e o trabalho passou a ser enxergado como um fluxo. Das 

outras empresas, 4 foram enfáticas em dizer que seus processos de produção 

sempre foram vistos como fluxos integrados. E a restante afirmou que esta 

visão de fluxo de trabalho foi adquirida somente pelas pessoas que trabalharam 
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diretamente com a implantação do ABC, enquanto que a visão dos 

trabalhadores em geral não foi modificada, mudando somente sua percepção 

dos custos das próprias atividades. 

4. Mudou o fluxo de informações interdepartamental? O fluxo deixou de ser 

tão vertical para acontecer de acordo com a necessidade de informação (mais 

horizontal)? 

Resposta SIM NÃO 

no. empresas 1 5 

A empresa que deu a resposta positiva apontou que o ABC facilitou a 

percepção da real necessidade de informações e deixou evidente o seu fluxo, 

permitindo sua racionalização. As outras 5 fizeram comentários variados a 

respeito da questão. Algumas acreditam que seu fluxo de informações já era 

racional e horizontalizado. Uma apontou que isto foi anteriormente modificado 

pela realização de um processo de reorganização interno. E uma outra 

salientou a possibilidade de mudanças em seu fluxo de informações conforme 

aconteça a evolução e aperfeiçoamento do ABC. 

5. Ajudou a identificar onde qualidade e produtividade podem ser melhoradas? 

Resposta SIM NÃO 

no. empresas 3 3 

Das empresas que disseram "não", duas apontaram que possuem sistemas 

internos já implantados visando melhoras em qualidade e/ou produtividade. 
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Uma delas admitiu que o ABC pode levar a resultados semelhantes, embora 

não tenha sido utilizado com esta finalidade. 

6. Chegou-se a uma percepção do tamanho e importância dos custos "fora da 

fábrica" (distribuição, comercialização, assistência técnica, outros)? 

Resposta SIM NÃO 

no. empresas 5 1 

De uma maneira geral, o ABC permitiu a identificação destes custos, ou seu 

aprimoramento. 

7. A empresa sentiu a necessidade de uma reorganização a partir do ABC, ou 

vice-versa? 

Resposta SIM NÃO 

no. empresas 3 3 

Das 3 empresas que apontaram a existência de um relacionamento entre o 

ABC e outras formas de reorganização das estruturas, todas passaram primeiro 

por alguma forma de reorganização (duas reengenharias e uma adequação ao 

ISO 9000). Acreditam que o ABC complementou as reorganizações, pois estas 

cnaram ambientes organizacionais que demandavam um novo sistema de 

custeio. 

Uma das empresas que respondeu "não", nos informou que a organização 

passou por uma reengenharia ao mesmo tempo em que o ABC foi implantado, 
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mas que foram internamente desvinculados. Aponta, no entanto, a grande 

complementaridade existente entre as duas metodologias. 

8. Levou a uma modificação na composição de tarefas atribuídas a cada 

trabalhador? Os trabalhadores passaram a ter maior controle sobre seu 

trabalho? 

Resposta SIM NÃO 

no. empresas 2 4 

Duas empresas, que anteriormente já haviam afirmado que o ABC levou a 

eliminação e racionalização de atividades, dizem que a análise do ABC acabou 

modificando a própria composição do trabalho. Perceberam que algumas 

atividades poderiam ser realizadas pela mesma pessoa, aumentando seu escopo 

de trabalho e sua eficiência. Através do remanejamento de recursos e de 

trabalho, eliminaram etapas e simplificaram o processo. 

Uma das empresas que respondeu negativamente diz que o processo de 

mudança gerado pela implantação do ABC ainda está ocorrendo e que, embora 

ainda não tenham acontecido transformações neste sentido, existe uma 

tendência a se modificar a composição do trabalho, tomando-o mais 

abrangente. 

9. A análise dos custos passou a ser levada em consideração na definição da 

estratégia? 

Resposta SIM NÃO 
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no. empresas 1 5 

A pesquisa aponta que o ABC não gerou este tipo de mudança nas empresas. 

A única entrevistada que respondeu de maneira positiva apontou a 

possibilidade que o ABC traz de realização de simulações, servindo como 

apoio para a tomada de decisões estratégicas. 

10. Sentiu-se, em alguma medida, uma mudança de cultura organizacional? 

Resposta SIM NÃO 

no. empresas 3 3 

As empresas que deram resposta afirmativa caracterizam a mudança de cultura 

basicamente como a incorporação de uma consciência dos custos por parte dos 

trabalhadores, alavancando atitudes mais pró-ativas por parte da empresa de 

uma maneira geral. Das que responderam negativamente, duas apontam uma 

mudança de cultura no mesmo sentido, mas atribuem esta tendência a um 

processo anterior de reestruturação, ou mesmo à nova realidade do mercado 

altamente concorrencial. A restante diz acreditar que, com o tempo, o ABC 

levará a um desenvolvimento de uma sensibilidade para custos por parte dos 

trabalhadores. 

Vl.4. CONCLUSÕES SOBRE A PESQUISA 
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Nesta parte do trabalho, iremos elaborar as conclusões .que nos indicam os 

resultados da pesquisa de campo. Mas antes, salientamos novamente que esta 

pesquisa é apenas exploratória, pois a amostra não é significativa, e seus 

resultados não podem ser estendidos ao universo das empresas que 

implantaram o ABC. 

Constatamos pelas respostas da pesqmsa que o nível de utilização das 

informações geradas pelo ABC, assim como a finalidade de sua implantação, 

varia bastante de empresa para empresa. Passa pela utilização do ABC 

estritamente dentro de sua primeira versão, com a única finalidade de custear 

os produtos, até pelo aproveitamento da análise das atividades com a 

finalidade de alavancar melhorias operacionais. Das empresas que se 

encontram entre estes dois extremos, algumas acreditam que o ABC tem um 

potencial para gerar melhorias a nível de processos, mas ainda não 

conseguiram chegar neste patamar (e não podemos afirmar que realmente irão 

chegar). 

Pontuamos a seguir as constatações que fizemos em cada uma das empresas, 

que ilustram a que nível as informações geradas pelo ABC são utilizadas: 

• Somente uma delas implantou o ABC claramente dentro de uma filosofia de 

ABM, utilizando as informações geradas como suporte para a tomada de 

decisões gerenciais. 

• Constatamos ainda que uma segunda empresa está bem aberta neste sentido, 

com a intenção de utilizar o ABC em toda a sua extensão, assim que as 

mudanças no sistema de custeio forem absorvidas. 
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• Uma terceira empresa disse que entende o ABC apenas como um método de 

custeio. Acredita que como ferramenta para alavancar mudanças é um 

instrumento muito demorado. Para esta finalidade, se utilizaram da 

reengenharia. Uma outra empresa também se utiliza do ABC como 

instrumento de custeio unicamente. 

• A quinta empresa implantou o ABC em apenas uma unidade há 4 anos, e o 

processo não foi estendido às outras fábricas. Embora estejam com projetos 

neste sentido, nesta implantação o ABC também se restringe, basicamente, 

ao nível de custeio. 

• A última empresa aplicou o ABC apenas às áreas de suporte, deixando de 

lado a área de produção, que é sofisticada e orientada para processos, 

apresentando grande preocupação com qualidade. No entanto, observam 

que o ABC, mesmo com implantação limitada, levou a mudanças a nível de 

processos nas áreas onde foi introduzido. 

Com base nos resultados, não podemos afirmar que a pesqmsa indique 

fortemente as tendências que buscávamos confirmar junto às empresas que 

tenham implantado o ABC. Mais especificamente, a implantação do ABC não 

parece ter sido realizada dentro de todo seu potencial, conjugada com a análise 

de processos de negócios, numa visão de ABM. Mesmo que algumas das 

respostas indiquem uma certa tendência à visão de processos a partir da 

implantação do ABC, não podemos afirmar que esta visão seja definitivamente 

oriunda do ABC (com a exceção de uma das empresas). Parece antes ser o 

resultado de um movimento global, que .atualmente leva as empresas a uma 

necessária revisão interna, para fazer face à acirrada competição e mudanç.as 

no ambiente empresarial. Para responder às mudanças e tratar de sua 
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sobrevivência, elas tem lançado mão de diversas ferramentas hoje disponíveis, 

entre elas o ABC e as metodologias de reorganização. 

Tínhamos ainda o objetivo de observar uma segunda tendência, a da existência 

de uma ligação entre as ferramentas de reorganização e o ABC. Ou seja, 

queríamos saber se a utilização das ferramentas de reorganização, como 

aquelas descritas no capitulo IV deste trabalho, foi identificada como 

necessária a partir de uma implantação do ABC. Ou ainda se a necessidade de 

um novo sistema de custeio foi sentida a partir de uma reorganização. 

Quanto a esta segunda tendência, ela tampouco é conclusiva. Embora os 

resultados apontem uma certa complementaridade, podemos mais seguramente 

afirmar, como já acima dito, que as empresas lançam mão de diversas 

metodologias de administração disponíveis atualmente como uma forma de 

resposta às novas demandas, mas não necessariamente porque uma leva a 

adoção de outra na prática. 

Observamos pelas respostas que algum tipo de reestruturação foi praticada 

anteriormente à implantação do ABC em 5 das 6 empresas consultadas. Este 

fato pode explicar em parte a constatação de que a aplicação do ABC foi 

limitada, em algumas das empresas, ao custeio de produtos. A explicação 

reside no fato de que seus processos já haviam sido modificados por força da 

reorganização, assim como sua visão do fluxo de trabalho e adequação de suas 

estruturas. 

No entanto, a reengenharia - principal ferramenta de reorganização utilizada, 

produz uma modificação profunda num determinado momento, nos processos 
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principais. O ABC, por outro lado, cobre todos os aspectos da organização e 

poderia ser utilizado como uma ferramenta de melhoria contínua77. A maioria 

das empresas entrevistadas parece não se dar conta deste potencial. 

77 HIXON, Mark. Activity-based Management: its purpose and benefits. Management Accounting, 
June 1995. p.J0-31. 
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VII. ÚLTIMOS COMENTÁRIOS 

Em um artigo de 1990, Peter Drucker aponta que estamos agora transformando 

nossas idéias sobre produção e sobre como administrá-la. As empresas tomam 

consciência neste momento de que necessitamos de novas teorias para 

gerenciar no novo ambiente organizacional. 

Neste mesmo artigo, Drucker salienta quatro princípios e práticas sobre as 

quais será construída a fábrica "pós-moderna": Statistical Quality Control, 

uma contabilidade de custos integrada com a estratégia de negócios, a visão da 

produção como um processo integrado, e a combinação de padronização e 

flexibilidade. 

Esta dissertação foi desenvolvida com base em algumas destas suposições. 

Tem como pano de fundo a mudança que vem se processando no ambiente 

empresarial e tenta explorar ferramentas alternativas de gerenciamento 

disponíveis às empresas para responder adequadamente a estas mudanças. 

Mostrando que a economia globalizada levou a um aumento da concorrência e 

a uma maior exposição das alternativas de consumo para o cliente, 

defendemos neste trabalho o ABC como uma alternativa de sistema de custeio, 

para fazer face à nova realidade organizacional. 

Tentamos relacionar a aplicação do ABC, dentro de uma filosofia de ABM, à 

alavancagem de mudanças significativas na empresa. Mostramos que o ABC, 
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por ser mms acurado no custeio dos produtos, pode gerar informações 

fundamentais para a administração e controle de performance. Mas apontamos 

ainda que este sistema de custeio, com o seu enfoque em atividades e 

orientação para processos, tem o potencial de levar a empresa a modificações 

mais profundas a nível de reestruturação e simplificação do trabalho. 

Dedicamos ainda um capítulo à reengenharia e à organização horizontal, 

ferramentas que se propõem a reestruturar a empresa de forma a tomá-la mais 

competitiva, dentro do mesmo contexto de mudanças intensas. O principal 

ponto em comum entre elas é o enfoque nos processos como base para as 

modificações realizadas. Fizemos em seguida um paralelo entre estas 

metodologias e o ABC, mostrando de que maneira eles se relacionam e podem 

se complementar. 

Finalmente relatamos os resultados da pesquisa de campo feita junto a 

empresas que implantaram, ou estavam em fase de implantação do ABC. Esta 

pesquisa tinha o objetivo de verificar as extensões teóricas feitas para o ABC, 

quanto às suas aplicações além do simples custeio de produtos, e do 

relacionamento existente entre este sistema de custeio e as metodologias de 

reorganização analisadas. Estãoresumidas abaixo algumas constatações feitas: 

• Do total das empresas entrevistadas, a metade se utiliza do ABC 

simplesmente para custear produtos. 

• Apenas uma empresa utiliza o ABC dentro da filosofia do ABM. 

• Duas outras empresas fazem esforços no sentido de ampliar o escopo do 

ABC, de forma a utilizar suas informações sobre atividades para alavancar 

melhorias operacionais. Estes esforços não vão além deste escopo. 
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• Todas as empresas afirmam ter uma visão interna de processos do trabalho 

que realizam. 

• A reengenharia é a ferramenta preferida pelas empresas para a realização de 

mudanças operacionais, a fim de dinamizar as estruturas e aumentar a 

competitividade. 

• Existe uma visão, por parte das empresas, de certa complementaridade entre 

a reestruturação organizacional e a necessidade de um novo sistema de 

custeio (no caso o ABC), que proporcione informações mais acuradas. Esta 

complementaridade não leva, no entanto, a efetiva utilização das 

metodologias de forma conjunta, de maneira a otimizar seus resultados. 

Embora não possamos estender os resultados da pesquisa para o universo de 

empresas que se utilizam do ABC como ferramenta de custeio, verificamos 

que a implantação deste sistema ocorre a diferentes níveis, no sentido do grau 

de aprofundamento na utilização das informações geradas. Mas dado que, de 

maneira geral, não vão muito além da função de um custeio de produtos mais 

acurado, podemos dizer que nossas principais considerações teóricas, 

exploradas durante o decorrer deste trabalho, se mostram de maneira muito 

tênue nas empresas analisadas. 
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