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MIRANDA DA CRUZ~ JOS&~ NETO~ Sistemas de Custos Aplicados a 

Empresas de Prestação de Serviços. São Paulo~ EAESP / FGV~ 

1986 (Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de PÓs

Graduação da EAESP/FG~ Area de Concentração: Administração 

Cont~bil e Financeira). 

RESUMO: Apresenta aplicações de sistemas de custos. em empr!!_ 

sas de prestação de serviços. Aborda as origens da contabi~ 

li da de e s~éu des envolvimento à con tabi lida de de cus tos. Te

ce considerações sobre sistemas de custos diretos e por ab

sorção e apresenta um posicionamento sobre as empresas pre~ 

tadoras de serviços perante a disciplina e perante a econo

mia. Ilustra com a apresentação de dois casos~ um em uma em 

presa de projetos de engenharia e outro em uma empresa de 

processamento de dados. 

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade de Custos - Contabilidade Fi-

nanceira - Contabilidade Gerencial - Controle - Planejamen

to - Sistema de Custeio - Objetivo. 
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INTRODUÇÃO 

A contabilidade de custos, como parte de um sistema 

contibil, mant~m relaç6es estreitas com a contabilidade fi

nanceira e com a contabilidade gerencial. Quaisquer que se

jam as formas de apropriação dos custos, a contabilidade fi 

nanceira "entrega" à de custos certo montante de custos de 

produção do período, e a contabilidade de custos "devolve" 

à financeira produtos acabados e em andamento. Como tal, a 

contabilidade financeira e a de custos são conciliiveis,sen 

do este aspecto fundamental na aceitação externa dos dados 

por parti dos acionistas, governo etc. E, entretanto, no 

seu aspecto gerencial que a contabilidade de custos recebe 

maior ~nfase atualmente. A contabilidade de custos ''geren

cial" liberta a contabilidade da camisa de força da função 

de guarda livros e vem sendo apontada como a fase mais dinâ 

mica de todo o campo contibil. 

A contabilidade de custos "gerencial" em sua finali

dade principal, a de auxiliar no planejamento e controle, 

permitiu alargar o raio de utilização deste instrumento pa

ra os mais diversos ramos de negócios. Nota-se, entretanto, 

pela observação das aplicaç6es priticas, uma certa prepond~ 

rância da atividade industrial em seu uso. Procurando-se 

distinguir a multiplicidade de atividades em tr~s ramos dis 

tintos, cabe indagar o porque da marginalização da ativida-



2 • 

de comercial e da atividade de prestação de serviços em tão 

amplo instrumento administrativo. Para a atividade comer-

cial pura encontra-se argumento plausível de que a empresa 

mercantil realiza duas operaç6es chave: compra e venda. Na 

realização de cada uma das duas operaç6es a empresa lida com 

terceiros; um fornecedor, quando da compra, e um 

quando da venda, o que faz com que os procedimentos 

cliente, 

contá-

beis necessários para registrar as duas operaç6es sejam ra

zoavelmente diretos, refletindo transações primárias. 

A atividade de prestação de serviços, entretanto,vem 

ganhando crescente expressao no panorama econ6mico, princi

palmente com o advento dos computadores, deixou de ser um 

atributo do homem criativo e tem suas operaç6es mais compl~ 

xas, sob o ponto de vista da contabilidade de custos, que a 

atividade comercial, e divergentes, sob o mesmo prisma, da 

atividade industrial. A atividade de prestação de serviços 

torna--se mais complexa que a comercial à medida que, além 

da compra e venda, ela agrega valor, e diverge da atividade 

industrial à medida que o valor agregado é de natureza in

tangível. 

Este trabalho visa mostrar porque se deu esta certa 

predominância da atividade industrial, as principais caracte 

rísticas da moderna contabilidade de custos e das empresas 

de prestação de serviços, e, finalmente, ilustrar com a apre 

sentação de dois casos a implementação do processo de cus

teio neste segundo tipo de organização. Para tal, iniciamos 

o nosso trabalho discorrendo sobre as origens da contabili

dade.e seu desenvolvimento à contabilidade de custos. O his 
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t6rico da disciplina nos permite ent~nder muitas das priti

cas, conceitos e valores. presentes na atualidade. Através 

deste capítulo, é mais ficil perceber o porque da preponde

rância da atividade industrial na literatura e na pritica, 

e também possível -avaliar os rumos que a disciplina vem se

guindo. 

Na segunda parte de nosso trabalho, procuramos des-

crever sobre a moderna contabilidade de custos no sentido 

de introduzir os principais conceitos que serão utilizados. 

Este capítulo apresenta a noção moderna de uso dos dados da 

contabilidade de custos, as abordagens do custeio direto e 

do custeio por absorção, as diferenças e críticas ao méto

do. 

O terceiro capítulo deste trabalho, visa apresentar 

a empresa de prestação de serviços propriamente dita. Esta 

apresentação é feita em duas fases; primeiro, pela sua colo 

caçao no panorama econômico, e segundo, por suas caracterí~ 

ticas de operaçao. Este capítulo permite introduzir a apre

sentação dos casos coletados e descritos nos capítulos IV e 

V. Esta apresentação visa ilustrar a forma pelo qual um sis 

tema de custeio pode ser introduzido na organização, e os 

resultados que ele pode apresentar, em termos utilitários, 

para o corpo administrativo. 



PARTE I 

DESENVOLVIMENTO HISTORICO DA CONTABILIDADE 

A abordagem histórica de uma disciplina, muito mais 

do que um mero exercício de pesquisa de antiguidades, con-

tribui substancialmente no entendimento do pensamento con-

temporâneo. Em todas as disciplinas, teorias e conceitos 

são desenvolvidos em uma certa cronologia. Um pensamento 1~ 

va a outro. Onde estaremos amanhã dependerá em grande parte 

do ponto em que estamos hoje. 

A história da contabilidade cobre muitos anos, e a 

sua evolução não se deu de maneira diversa a outras disci-

p1inas. Littleton e Zimmerman observam que: 

"Por causa da ampla liberdade de um crescimento 

literário técnico~ pensamentos e ações contá-

beis correntes podem ter derivado-se muito mais 

de idéias acumuladas através de experiências 

passadas do que são conscientemente 

das" (l) 

percebi-

De fato, o corpo teórico contábil desenvolveu-se pa-

ralelamente à evolução das instituições, procurando atender 

(1) A.C.Litt1eton e V.K.Zimmerman, "Accounting Theory: Con

tinui ty and Change", Prentice Ha11, 1962. 
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as necessidades emergentes dos negócios, das formas de org~ 

nização, dos impostos, dos investidores, dos corpos govern~ 

mentais e da própria administração. Este desenvolvimento, 

nos períodos mais antigos, foi muito gradual. Atribui-se a 

isto o fato de naqueles períodos a prática preceder a teo-

ria em todos os sentidos, inclusive o literário. Sobre isto 

Hendriksen coloca que: 

"Ati 1930, a teoria cont5bil como um corpo de 

raciocinio lógico bem definido não precedia cos 

tumeiramente a pr5tica cont5bil, ao contr5rio 

do que pode ser dito atualmente. A contabilida-

de desenvolveu-se historicamente conforme emer-

giram as necessidades, e mudanças foram ocorre~ 

do gradualmente nas suas técnicas e conceitos. 

Mas novas pr5ticas cont5beis têm sido necessa-

rias com as mudanças nas instituições econômi-

cas, relações e objetivos da contabilidade. En 

tretanto, muitas t5cnicas e conceitos continuam 

em amplo uso mesmo após as condições que a ori

ginaram terem se cessado"~Z) 

Em um universo de contabilidade prática, normalmente 

os profissionais não t~m tempo para parar e avaliar as ra-

zões de seus procedimentos. Com a inversão deste panorama, 

devemos perpetuamente estar avaliando os procedimentos den

tro da conjuntura existente. Através da abordagem histórica 

(2) Eldon S.Hendriksen, "Accounting Theory", Richard D. 

Irwin, 3a. Ed., 1977. 
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que procuramos desenvolver neste capítulo, procuramos mos

trar este interrelacionamento conjuntura econômica e so-

cial - desenvolvimento do corpo teórico da disciplina para 

que possamos avaliar melhor o nosso tema. 

AS ORIGENS DA CONTABILIDADE 

Se existe concordância que a contabilidade é prima

riamente uma linguagem, um método de expressão, talvez seja 

possível afirmar, que ela ~ tão antiga quanto a história do 

homem pensante. Will Durant observa que as primeiras tenta

tivas para registrar transações por algum método mais perm~ 

nente do que a memória, provavelmente recebeu uma forma se

mi-mecânica e destaca que tribos primitivas frequentemente 

usaram tais métodos: 

"Algumas tribos usaram paus cortados para aju-

dar a mem5ria ou para transmitir uma mensagem; 

outras, não somente cortaràm os paus, mas pint!!:. 

ram figuras sobre eles. Os {ndios peruanos man-

tiveram registros compZ~xos em ambos, n~meros e 

idéias, através de n5s e amarras feitas em cor

das coloridas"( 3 ) 

Muito provavelmente o homem iniciou um registro mais 

formal d~ transações no passado, quando houve um incremento 

(3) Will Durant, "The Story of Civilisation, our Oriental 

Heritage", Vo1. 1, Simon and Schuster, 1935, Apud, 

Williard E. Stone, "Antecedents of The Accounting Pro

fession", The Accounting Review, Abril 1969. 
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no comErcio entre as tribos. No início podem ter sido~utili 

zadas pinturas dos objetos comercializados, mas, por volta 

de 5.000 A.C., foram desenvolvidos símbolos inteligíveis p~ 

ra tribos de diversas linguagens. Flinders Petrie, arqueol~ 

gista britânico, achou símbolos gráficos sobre fragmentos 

de vasos e pedras nos túmulos prE históricos do Egito, no 

Oriente, assim como na Espanha, no Ocidente. Muitos dos tre 

zentos sinais foram comuns para todas as regiões. Isto nao 

eram pinturas, mas símbolos mercantis para vários tipos de 

bens, quantidades e anotações de negócios. Eles constituem 

nossa primeira linguagem escrita.C 4) 

Evidênciasmais concretas de registros comerciais so-

bre pedras datam de 3.600 A.C. e sobre quadros de argila, 

de 3.200 A.C. na antiga civilização mesopotânica. Conforme 

Stone observa: 

"t aqui que o auditor ganha primeira evidência 

concreta de sua existênc~a:- E onde n5s encontra 

mos os primeiros exemplos de controle inter-

no . ... No antigo Egito 3 no Departamento Finan

ceiro Central dos Fara5s eram utilizados contro 

les internos e auditoriais.Os escriturários pr~ 

paravam registros de recebimentos e pagamentos 

de prata 3 milho e outras mercadorias. À medida 

que alguém registrava sobre o papiro o montante 

trazido para os armazéns 3 um outro checava o es 

(4) Will Durant, op.cit. 
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vaziamento dos containers e como se estava arma 

zenando no pr5dio. Um terceiro escritur~rio fa-

zia a auditoria através da comparação destes 

dois registros"( 5) 

Na verdade~ todas as civilizações que tinham rela-

çoes comerciais, ou que tivessem qualquer tipo de problemas 

de organização de governo ou administração para resolver, 

tinham que ter finanças, ou no mínimo, registros numéricos 

de alguma espécie. Na Babilônia e Egito, os escriturários 

foram bem educados, na Mesopotânia em escolas templos e na 

Terra dos Fara6s em escolas do Tesouro. O curriculum na Ba-

bilônia incluía as arte~ bem como os neg6cios, contabilida-

de e lei comercial. No Egito a educação foi mais utilitá-

ria. Em ambas civilizações, entretanto, os escriturários si 

tuararn-se corno uma pequena parte da população treinada em 

leitura, escrita e aritmética, e, em consequência, ocuparam 

posições de importância nos neg6cios e na sociedade.C 6) Na 

Pérsia, que teve seu apogeu por volta de 550 A.C., Dario, 

um grande organizador, usou escriturários governamentais, 

chamados os "olhos e ouvidos do Rei", para realizar uma im-

portante função no controle de seu extensivo império. Os 

"olhos e ouvidos do Rei", acompanhados por escolta militar, 

faziam auditorias surpresas nos neg6cios das províncias.(?) 

(5) Williard E.Stone, "Antecedents of The Accounting Profession" 

The Accounting Review, Abril 1969. 

(6) Williard E.Stone, op.cit. 

(7) Ivan Lissner, "The Living Past", G.P. Putnam's 

1957. 

Sons, 
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Semelhantemente, Creta e a civilização h~br~ia, com seu al

to nível de governo urbano, utilizava na administração um 

d . . b . - . (8) grupo e m1n1stros, urocratas e escr1turar1os .. 

Embora as relações do escriturário com a sociedade 

mudassem paralelamente i vida econ6mica e formas de orgáni

zação da civilização, deste período antigo da história da 

contabilidade não se conhece quaisquer técnicas estabeleci

das ou conceitos que contribuíssem na organização de uma 

teoria. Embora a história da contabilidade e auditoria este 

ja melhor documentada apenas a partir da idade média, a era 

nologia de fatos nos permite verificar que o efetivo desen

volvimento dá-se em época posterior. 

A EMERGENCIA DAS PARTIDAS DOBRADAS 

A origem do sistema de duplas entradas é um ponto 

apropriado para um estudo da evolução do pensamento e con

ceitos contábeis. B aqui que se percebe as primeiras indic~ 

ções de uma padronização para o futuro marcando assim o iní 

cio da prática contábil moderna. Yamey coloca qtie as duplas 

entradas t~m três principais vantagens sobre os antigos mé-

todos de manutenção de registros. Primeiro,os registros sao 

mais compreensivos e ordenados~ segundo, a dualidade de en-

tradas prove uma conveniente checagem na acuracidade ou en-

cerramento do livro razão~ terceiro, torna possível o desen 

(8) Will Durant, "The Story of Civilisation, The Life of 

Greece", vol. I I, Simon e Schus ter, 19 39, Apud, Williard 

E.Stone, op.cit. 
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volvimento, como parte do sistema, de relatórios sumariza-

dos de lucros -e perdas e de propriedade de capital e ati

vos. (9 ) 

Hendriksen destaca que alguns antecedentes tiveram 

fundamental importincia para D desenvolvimento da contabili 

dade. 

"O mais basico antecedente da contabilidade e a 

habilidade de expressão. Isto inclui a arte de 

escrever, o desenvolvimento da aritmética, e o 

amplo uso da moeda como denominador comum. Embo 

ra os numerais romanos estivessem em uso em re-

gistros formais por alguns séculos após o adven 

to da escrituração por duplas entradas, a intro 

dução dos numerais arábicos facilitaram em mui-

to o crescimento da contabilidade. Imagine quão 

incômodo seria manter livros contábeis e compu-

tar lucro liquido com o uso-~e numerais 

nos uClO) 

rama-

De fato, foi entre os gregos, no sexto s~culo antes 

de Cristb, que a moeda cunitada teve uso geral pela primei-

ra vez na história do homem. A adoção do dinheiro corno meio 

normal de avaliação e troca fez possível levar o livro de 

registros para um novo nível. Todas as posses e transações 

puderam então ser registradas. A contabilidade grega bem co 

( 9) B.S.Yarney and A.C.Littleton, Editor, "Studies in The 

Story of Accounting", Richard D. Irwin, 1956. 

(10) Eldon S.Hendriksen, "Accounting Theory", Richard D. 

Irwin, 3a. Ed., 1977. 
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mo a romana, entretanto, tomaram a forma de registros indi-

viduais de recebimentos, pagamentos e inventários diversos, 

mais do que de contas em um sentido moderno, e nunca evoluí 

rarn para sistema integrado de duplas entradas. Atribui-se 

corno razao para o -atraso na contabilidade grega e romana o 

. d - ... . d (11) s1sterna e notaçao nurner1ca emprega a. 

Houve, até passado recente, urna certa concordância 

que a escrituração por duplas entradas teve seu aparecirnen-

to por volta do ano de 1340, nos livros oficiais de Massari, 

em G~nova. Mais recentemente, entretanto, através do exame 

de outros livros comerciais, muito se discute a origem e~a-

ta desta escrituração, e mais do que isto, como coloca 

Nobes, questiona-se acerca da exata natureza das caracterís 

ticas da dupla entrada.ClZ) Remonta-se, desta forma, as ori 

gens, ao século XIV nos centros comerciais italianos tais 

como G~nova, Florença, Milão e Veneza. 

Por volta de 1300 os mercadores já usavam patrimônio 

e contas. de despesas e foi necessário muito pouco para ape~ 

feiçoar o sistema estabelecendo a regra que nunca se deve

ria fazer um débito sem um crédito correspondente. Este re-

sultado, muito provavelmente, foi alcançado gradualrnente.As 

duplas entradas não apareceram fora de qualquer teoria pre 

estabelecida, mas foram desenvolvidas passo a passo, por um 

(11) G.E.M. de Ste Croix, "Greer and Roman Accounting", 

Apud, A.C.Littleton and B.S.Yamey, op.cit. 

(12) Christopher W. Nobes, "The .Ga11erani Accounting Book o f 

1305-1308", The Accounting Review, Abril 1982. 
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processo de tentativas e erros.C13) Hendriksen destaca tr~s 

fatores que mais contribuiram, nesta 6poca, para o progres

so da contabilidade: o conceito de propriedade privada, o 

desenvolvimento do crédito e a acumulação de capital.Cl 4) O 

primeiro 6 entreta_nto o mais .importante, uma vez que ele 1~ 

va para o reconhecimento da firma como uma entidade distin

ta dos sócios. O desenvolvimento do cr6dito certamente de-

sempenhou um importante papel tamb6m. Durante o período das 

cruzadas expandiu-se o comércio rapidamente e os negócios 

ganharam em complexidade. Alguns métodos de memorização se 

mostraram ineficientes, e os sistemas de registros mostra

ram evolução com muitas transações passando a ser lançadas 

em grupos, sob a forma de conta corrente. E por fim, a acu

mulação de capital levou ao reconhecimento dos lucros e per-

das. 

LUCA PACIOLI 

Essa era de rápido progresso da contabilidade, com o 

século XIV, correspondeu a um período de expansão dos negó

cios e crescimento da população que só foi detido em 1348, 

quando a peste negra varreu toda a Europa. A propagação da 

escrituração de duplas entradas da Itália para o resto da 

Europa, e de lá para mais longe, foi largamente o resultado 

(13) Raymond de Roover, "The Development of Accounting Prior 

to Luca Pacioli According to the Account - Books of 

Medieval Merchants", Apud, A.C.Littleton and B.S.Ya_mey, 
Editor, op.cit. 

(14) Eldon S.Hendriksen, op.cit. 



13. 

de tratãdos descrevendo e explicando o sistema e suas prit! 

cas, e de priticas de negócios da Itália e dos mercadores 

italianos, os quais, foram copiados por outros que tiveram 

contatos com eles. 

O primeiro -trabalho publicado -descrevendo o sistema 

de escrituração por duplas entradas, e dando-nos alguma con 

tribuição dentró dos registros contábeis foi a SUMMA DE 

ARITHMETICA, GEOMETRIA, PROPORTIONI ET PROPORTIONALITA pu

blicada por Luca Pacioli em 1494 em Veneza. Pacioli foi um 

padre franciscano que passou muito da sua vida como profes

sor e escolar. Sua "SUMMA" foi essencialmente um tratado so 

bre matemática, mas que incluiu uma seção sobre escritura

çao por partidas dobradas. b significante notar que este li 

vro foi impresso somente 25 anos após a primeira prensa do 

tipo metal m6vel ter sido colocada em Veneza. Embora Pacioli 

não tenha sido o criador da escrituração por partidas dobra 

das, seu livro muito expandiu seu uso através de toda Euro

pa. Alguns livros foram publicados durante o século XVI, 

nao somente por autores italianos mas também por alemães e 

ingleses. Todos estes livros apresentaram descrições de es

criturações similares iquelas apresentadas por Pacioli e le 

varam i expansão do "Método Italiano" nos séculos XVI e XVII. 

Pacioli, em seu livro, utilizou terminologias ambí

guas que têm causado confusão, entre os escritores recen

tes, acerca da natureza de alguns procedimentos de regis

tros e a maneira pela qual eles foram aplicados. Mas confor 

me Peragallo interpreta, Pacioli claramente delineou a ne

cessidade de manter a dualidade de entradas quando ele diz: 



" e desta forma nunca deve ser dada entrada 

de um montante a crédito sem que o mesmo montan 

te tenha entrado a débito"(l 5 ) 

14. 

Pacioli também preocupou-se com a característica da 

dualidade de entrádas no livrb razio, prop6s a checagem des 

ta dualidade por um balanço de verificaçio, e usa sua "Summa 

Summarum", literalmente a "Soma das Somas", como uma prova 

final de fechamento de um livro razao, quando os saldos sio 

transferidos para um novo livro. Neste ponto, diz Pacioli, 

existem certas contas que podemos desejar nio transferir pa 

ra um novo livro razio, tais como despesas e receitas. Es-

tas contas sio de uma natureza particular e podem ser encer 

radas dentro de um registro de lucros e perdas e posterio~ 

mente encerradas na conta de capital.Cl 6) 

As publicações posteriores, muito trouxeram da "Summa" 

de Pacioli. Manzoni(l?) que publicou seu Quaderno Doppio em 

1540, .continuou a usar a "Summa Summarum", sendo seu traba-

lho nada·mais do que uma cópia do trabalho de Pacioli com 

pequenas mudanças. Três anos mais tarde, na Inglaterra, 

(15) Pacioli, "Summa de Arithrnetica Geometria Proportioni 

et Proportionalita", Apud, E.Peragallo, "Origin of the 

Trial Balance": " ... e cosi mai si deve mettere cosa 

in avere che ancora queLLa medesima con suo ammontare 

nom si metta in dare". 

(16) E.Peragallo, "Origin of the Trial Balance", Apud, A.C. 

Littleton and B.S.Yamey, Editor, op.cit. 

(17) Domenico Manzoni, "Quaderno Doppio col suo Giornale, 

Secando Il Costume di Venezia"·(Veneza, 1540). 
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Oldcastle(18 ) (c~mo reimpresso por John Nellis em 1588) rei 

tera corretamente a descriçio de um balanço de verificaçio. 

No mesmo ano, 1543, Ympyn publicou seu notável Nieuwe 

Instructie em Antu~rpia. Ele foi imediatamente traduzido pa 

ra o francês, em 1543, com a distinção de ser o primeiro li 

vro sobre dupla entrada public~do nesta língua. Foi tamb~m 

anos mais tarde, em 1547, traduzido para o inglês. Como no 

caso de Oldcastle, Ympyn descreve corretamente o balanço de 

verificação. Em seu livro, entretanto, a "Summa Summarum" ~ 

identificada com o balanço contábil propriamente dito; Casa 

( 19) - (20) nova · · em 1558, Pietra · em 1586, e todos escri teres 

posteriores usaram o balanço contábil como um procedimento 

geralmente aceito. ( 2i) 

A TEORIA CONTÁBIL 

No final do s~culo XV, as cidades italianas começa-

rama declinar politicamente e como centros comerciais. Com 

a descoberta do novo mundo e a abertura de novas rotas co-

merciais, os centros de com~rcio moveram-se para a Espanha 

e Portugal e em seguida para Antu~rpia e Holanda. Foi natu-

ral, desta forma, que o sistema italiano de escrituração 

(18) Hugh Oldcastle, "Here Ensueth a Profitable Treatyce 

Called the Instrument of Boke to Learne to Knowe the 

Good Order o f the Kepyng o f the Famouse Reconyng ,Called 

in Latyn Dare et Habere, and in Englyshe Debitor and 

Creditar", Impresso por Johan Gough, 1543. 

(19) Alvise Casanova, "Specchio Lucidissimo" (veneza, 1558) 

(20) Angelo Pietra, "lndrizzo .Degli Economi" (1586) 

(21) E.Peragallo, op.cit. 
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por duplas-entradas se ampliasse para estes_pafses. De fa-_ 

to, como destaca Ramsey, na metade do século XVI existiam 

tratados sobre escrituraçio por duplas entradas suficientes 

para qualquer mercador ingl6s instruir-se em seus mistérios 

se ele assim escolhesse. Pode.ria-se ler os _tr-abalhos de 

Pacioli e Manzoni no original em italiano, e, a partir de 

1540, houve um crescente nfimero de tratados ingleses e tra

duçEes inglesas do italiano e outras ifnguas estrangeiras. 

Segundo Ramsey, o primeiro exemplo conhecido de um livro in 

gl6s escriturado por duplas entradas foi, de fato, .escrito 

em espanhol. A Espanha, mais do que a Itália, pareceu ter 

sido reconhecida.como o "lar" da técnica comercial avançada 

no século XVI. Era pensado que o seguro marítimo tivesse se 

originado em Barcelona, e mesmo a escrituraçio por duplas 

entradas foi, aparentemente, pensado ser uma invenção espa-

nhola. Mas foi Antuérpia que atuou como um colégio comer-

cial para muitos jovens mercadores ingleses. Foi lá que o 

tecido inglês comercializado esteve principalmente concen

trado na pri~eira metade do século.XVI, e lá, j.ovens apren-

dizes ingleses fixaram residência atuando como assistentes 

ou agentes de seus patrões londrinos. Sem margem de dfivida, 

eles estiveram lá visando, parcialmente, a sua educação em 

- . (22) negoc1os. 

Um dos desenvolvimentos significativos deste período 

foi a prática de se encerrar os lucros e perdas no final de 

(22) Peter Ramsey, "Some Tudor Merchants'' Accounts", Apud, 

A.C;Littleton and B.S.Yamey, Editor, op.cit. 
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-

cid~ ano e não mai~ no firial d~ cada empreendimento. ·Em 

1673, o código de comércio da França requereu que fosse re

digido um balanço; -no mínimo a cada dois anos, para todos 

os negociantes.C 23 ) Neste ciclo as duplas entradas estende

ram-se para outro~ tipos de organização, tais como, os con-

ventos e o estado. Os livros textos do século XVII e XVIII, 

entretanto, preocupavàm~se mais com facilitar o aprendizado 

da matéria, estabelecendo regras gerais que se aplicassem 

para todas as naturezas de contas do que com o desenvolvi-

mente da disciplina propriamente dita. 

Neste séculos~ a mais importante influ~ncia no desen 

volvimento da teoria contábil foi a mudança institucional e 

econômica advinda em decorrência do início da revolução in-

dustrial e do aparecimento de outras formas de organizações. 

No século XIX, verificou-se uma série de eventos eco 

nômicos que provocaram uma enorme expansão da contabilidade 

e o deSenvolvimento de um sist~ma de escrituração. A conta-

bilidade experimentou taxas aceleradas de crescimento em d~ 

corrência da rápida expansão do comércio e da ~ indGstria, 

particularmente nos Estados Unidos e Inglaterra. Nos perío

dos antigos, a escrituração estava particularmente voltada 

para fins administrativos, ao passo que, na sociedade econ~ 

mica mais complexa do século XIX, as informações financei-

ras também passaram a ser solicitadas por acionistas, inve~ 

tidores, credores e o governo. O British Compani~s Att~ de 

1929, e a discussão entre o New York Stock Exchange e o 

American Institute of Accountants, que culminou com o esta-

(23) Eldon S.Hendriksen, op.cit. 
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belecimento de princípios ~dé contabilidade, marcam a apre- _ 

sentaçio formal da teoria da contabilidade em 1930. 

A CONTABILIDADE DE CUSTOS 

De fato, da_t-a do século XIV, simultaneamente ao anti 

go desenvolvimento das partidas dobradas, os primeiros ~i

nais da contabilidade de custos. Como resultado do cresci-. 

mente do comércio, p~incipalment~ na Itilia, pequenas ind~! 

trias começaram a ser estabelecidas, engajadas na produção 

de alguns gêneros básicos daquela época, tais como livros, 

moedas e vinhos. Longe de significar os amplos sistemas de 

custos que nós encontramos hoje, existem evidências que na

queles tempos, muitos registros eram mantidos pelas firmas 

sob um ponto de vista da contabilidade de custos. Mais do 

que um avanço teórico para a disciplina, estes registros 

significaram o reconhecimento da necessidade da contabilida 

de de custos e seu paralelo com o crescimento da contabili

dade financeira ou geral . 

. Um dos primeiros desenvolvimentos da contabilidade 

de custos deu-se no reino de Henrique VII, na Inglaterra 

(1485-1509) quando um grande n~mero de pequenos proprietá

rios manufatureiros, descontentes com as restrições das 

"associações", deslocaram-se para pequenos vilarejos rurais 

esperando vender os seus produtos por outros meios que nao 

as associações organizadas. Desenvolveu-se, neste processo, 

uma concorrência acirrada não só entre os proprietários ma

nufatureiros e as associações, mas entre eles mesmos, sendo 

a manutenção de registros de custos imperativa, ou até mes-
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mo um pré requisito para o .sucesso. Em 1577, uma das: minas 

de cobre e prata da famí~ia Fugger; da Europa Central, apr! 

sentava em seus registros contas, tais como, minério, chum-

bo, mina e fundição, despesas gerais, transportes e aço.Não 

existem evid~ncia~ de que-estas contas foram especificamen

te utilizadas no sentido moderno de fluxo de custos, mas 

existem referências para as frases "custo de produção" e 

"custos primários". Mesmo antes de Pacioli publicar seu li

vro, por volta de 1431, a conhecida família Medice, em uma 

conta chamada custo do tecido manufaturado e vendido, elabo 

rou um relat6rio mostrando n lucro de todo o tecido que ha~ 

via sido vendido. O lado do.débito de cada conta de tecido 

continha somas representando a compra da lã, os custos de 

matéria corante e os montantes pagos por outros custos de 

manufaturação, tais como salários e Óleo. (Z 4) 

Garner é capaz de nos enumerar u~a série de outros 

exemplos conhecidos de escrituração sob_o ponto de vista da 

contabilidade de custos, entretanto, como ele mesmo ressal~. 

va, estes exemplos são importantes apenas para mostrar a 

adaptabilidade das duplas entradas, pois, até o início da 

revolução industrial a literatura sobre contabilidade de 

custos notabilizou-se pela sua raridade.CZS) 

(24) S.Paul Garner, "Highlights in the Development of Cost 

Accounting", Apud, William E. Thomas Jr, Editor, 

in Cos t Accounting, Budgeting and Control i•, 

Western Publishing Company, 1960. 

(25) S.Paul Garner, op.cit. 

''Readings 

South -



20 o 

Na seg~nda 111etade ~o século XVI I I, com o rápido cre~ · 

~imento da engenharia, mineração de carvão e as indfistrias 

têxteis, emergiram uma série de problemas econômicos, prin-

cipalmente associados com os grandes montantes de capital 

investido em insta1açoes de equi.pamentos e transportes e ne 

cessidades de gerenciamento. Muitos desses problemas sao 

pertinentes ainda hoje e exigem .os complexos registros de 

custos encontrados na empresa moderna. 

Johnson coloca que as primeiras organizações moder

nas que necessitaram de informação contibil interna para to 

mada de decisão e controle, .foram as fibricas têxteis de al 

godão que apareceram na Inglaterra e nos Estados Unidos por 

volta de 1.800. Estas fábricas têxteis utilizaram contabili 

dade de custos para verificar a mão de obra direta e custos 

indiretos de conversão de matéria prima em fios e tecidos 

acabados. Esta contabilidade de custos por duplas entradas, 

longe das antigas descobertas, difere radicalmente de qual

quer registro contábil usado até então em organizações em

presariais. Da introdução da escrituração por duplas entra-

das até o advento das fábricas modernas, os negociantes ti-

nham usado as contas meramente para registrar os resultados 

de mudanças de mercado. Com a chegada das fábricas têxteis 

integradas, as contas tornaram-se necessárias para sinteti-

zar informações acerca de custos internos de atividades de 

produção.C 26 ) Em 1931, D.R.Scott observou as consequências 

(26) H. Thoma,s Johnson, "Toward 

Minettent~ - Century Cost 

Review, Julho de 1981. 

a New Understanding o f 

Accounting", The Accounting 
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do desenvolvimento fabril para a·contabilidade no seu· -"The 

Cultural Significance of Accounts": 
- -

"Antes da revoluç5o indus~rial~ a contabilidade 

era essencialmente um regis~ro das relaç5es ex

ternas de uma -unidade de negócios com outra~ um 

registro de relações determinadas no mercado. 

Mas com o advento das operações _produtivas em 

larga escala ... emergiu a necessidade de maior 

ênfase na contabilidade por interesses na unida 

de competitiva~ e sobre o us~ de registros con

t~beis como meio de. controle -admi~istr~tivo so-

bre a empresa .... O aparecimento da contabilida 

de de custos no manufaturamento ... é um ex em~ 

Z 
, (27) p o • 

Para se entender melhor porque a introdução de um n~ 

vo modo de organização da produção, a fábrica moderna, ne

cessitou do desenvolvimento de uma nova espécie de ativida

de contábil, consideraremos a necessidade de informação por 

parte dos mercadores no chamado sistema doméstico, um sist~ 

ma de mercado que antecedeu o aparecimento das fábricas t~x 

teis modernas, e que prevaleceu em áreas economicamente de

senvolvidas da Europa e América do Norte. Em geral, o siste 

ma doméstico consistiu de mercadores e artesãos que coorde-

navam a transformação de matérias primas em produtos acaba

dos através de um mercado de trocas autônomo. Especificamen 

(27) D.R.Scott, "The Cultural Significance of Accounts", 1931, 

Apud,-H.Thomaz Johnson, op.cit. 
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te,· um mercador~empresãrio. comprava .matérias primas tais co 

mo algodão e lã em mercados abertos e consignava estes mate 

riais para artesãos independentes. Usando equipamento -pro-

prio ou alugado, estes artesãos transformavam .a matéria pr.!_ 

ma em fios e técid_os acabados.· Um mercad-or compensava um ar 

tesão de acordo com taxas determinadas no mercado por unida 

de do bem produzido, ~ vendia os bens acabados em mercados 

abertos. Embora o mercador mantivesse contas para registrar 

as. trocas e controlar os seus estoques, obviamente ele nao 

tinha necessidade de informações para tomada de decisão e 

controle. Os preços .. de mercado forneciam "todas as informa

ções que ele precisava: preço para os produtos acabados e 

preços para todos os seus insumos de produção. Os preços de 

insumos de produção eram dados pelo preço de compra das ma-

térias primas, taxa de mercado por unidade paga aos arte-

soes e demais preços de mercado pagos por outros insumos. 

O mercado forneceu todas as informações necessárias 

à tomada de decisões e controles até os mercadores-empresá

rios dirigirem a coordenação do processo de fabricação t~x

til em local de trabalho centralizado. No sistema domésti-

co, informação sobre mão de obra e custos de conversão indi 

retos eram automaticamente fornecidos pelos preços de merca 

do. Na fabricação, porque contratos de trabalho entre o em

pregado e o empregador substituíram as taxas de mercado por 

unidade, e porque outros insumos para conversão passaram a 

ser fornecidos internamente, os administradores achatam ne-

cessãrios ós registros para custos de conversão interna. O 

salário de mercado que eles pagavam aos t~abalhadores conti 
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nham som~nte parte:da inf9rmação que os administradores pr!: 

cisavam para verificar os custos de mão de obra.A parte obs 

cura da informação foi a produtividade durante o tempo em 

que ele recebeu o seu salirio. Ao passo que as taxas por 

~nidade comparava~ dinheiro e.be~ produzido fornecendo auto 

maticamente a parcela de mao de obra nos custos de produ-

ção, registros especiais que comparavam fluxos coordenados 

internamente de dinheiro e bens produzidos se fizeram nece~ 

sirios para sintetizar esta parcela dos custos no sistema 

fabril organizado. Por tornar-se necessirio o registro da 

mao de obra e outros custos de produção nas antigas fibri

cas t6xteis; a administração imp6s a contabilidade de cus

tos interna sob o regime de escrituração por duplas entra

das. ( 28 ) 

A revolução industrial, por volta de 1860, entrou nu 

ma nova fase, tão diferente da que a havia precedido que al 

guns historiadores a chamam de segunda revolução industri~. 

Como eventos significativos nesta nova fase tivemos princi-

palmente o processo Bessemer para fabricação do aço, o ape! 

feiçoamento do dínamo e a invenção do motor de combustão in 

terna. A partir desta fase começam a surgir as primeiras pu 

blicações de maior interesse para o desenvolvimento da con-

tabilidade de custos. Isto não significa entretanto que a 

importância dos custos foi relegada até então. Charles Babbage, 

em um livro que tinha ampla circulação em 1830, citava que 

era essencial para o manufaturador descobrir métodos pelos 

quais o custo do produto pudesse ser reduzido e que era de 

(28) H~Th6mas Johnson, op.cit. 
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grande im~ortincia saber com precisãd os gastos de todo o 

processo. Entretanto, ele não discutia como alcançar estes 

objetivos. 

Em 1885, Henry Metcalfe fez a primeira publicação de 

seu í'Cost o f Manuf.actures"' e. sua segunda edição' em 1890. 

teve ampla distribuição. Muitos dos sistemas de ·custos ins

talados na virada do século refletiram as idéias e técnicas 

sugeridas poi esta publicação. Po~co .ap6s a segunda edição 

de Metcalfe, em 1893, Emile Garcke e J.M.Fells publicaram o 

"Factory Accounts", que, segundo S.P.Garner( 29 ), através de 

suas edições, fiz~ram mais pelo.desenvolvimento da contabi

lidade de custos do que qualquer outro livro publicado. Ele 

foi usado e referido pelos contadores de todo o mundo entre 

os anos de 1890 e 1910. Com o início de nosso século, emer-

giram questões como a apropriação dos custos indiretos, dis 

tribuição de custos fixos e depreciação, questões essas que 

motivaram um grande número de debates e crescimento do volu 

me de publicações, marcando assim, um processo evolutivo pa 

ra a contabilidade de custos que alcançou, conforme observa 

Jackson(30), ipice entre os anos de 1920 e 1945. 

CAUSAS DO APARECIMENTO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Os historiadores da contabilidade têm sido 
~ . unan1mes 

em concordar que a contabilidade de custos é um produto da 

revolução industrial. Cerca de 50 anos atris, Littleton ex-

(29) S.Paul Garner, op.cit. 

(30) J.Hugh Jackson, "A Half Century of Cost Accounting 

Progress", Apud, Willian E.Thomaz Jr, Editor, op.cit. 
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pôs que "contabilidade de custos é uma·das muitas conse 

qu~ncias da revoluçã6 industrial''.C 3l) 20 anos mais tarde, 

· Garner reforça esta opinião apontando que embora existissem 

muitas escriturações industriais antes de 1800, a contabil! 

dade de custos ganhou exist~ncia apenas após a Última meta-
. (32) de do século XVIII. 

Em adição a esta concordincia geral acerca de quando 

a contabilidade de custos foi desenvolvida, os historiado

res contábeis têm partilhado também de um ponto de vistapa~ 

ticular de porque a contabilidade de custos emergiu, quando 

ela o fez. Este.ponto de .~ista 'tr-adfcional mantém que o uso 

crescente de capital fixo induziu os contadores, durante a 

revolução industrial, a inserir a contabilidade de custo em 

um sistema de duplas entradas. Garner, por exemplo, coloca 

que a "relativa simplicidade", no final do século XVIII, da 

contabilidade em.firmas t~xteis, minas de carvão e engenha-

rias não foi suficiente após 1800,. quando "emergiram proble 

mas principalmente associados com os grandes montantes de 

capital investido em instalações de transportes, equipamen

tos e plantas industriais''.C 33 l Mais recentemente,Chatfield 

observa que "o principal fato inovador confrontando a conta 

bilidade financeira e a de custos, no início da era indus-

(31) A. C Li ttleton, "Accounting Evolution to 1900" ,American 

Institute Publishing CO., 1933. 

(32) S.Paul Garner, "Evolution of Cost Accounting to 1925", 

University of Alabama Press, 1954. 

(33) S.Paul Garner, "Evolution of Cost Accounting to 1925", 

op.cit. 
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trial, foi a pre~ença de grandes capitais investi~os em fi

bricas e equipament0s".C 34 ) 

Este ponto de vista dominante atualment~~ t~ve ori

gem em um certo descompasso histórico entre o aparecimento 
. . - -

da revolução indu~trial e a contabilidade de custos. A con-

tabilidade de custos, dentro de um sistema de escrituração 

por duplas entradas, não surgiu simultaneamente com a revo

lução industrial. Conforme Brown atesta, embora no início 

da revolução industrial, as invenções e melhorias tivessem 

impactos substanciais em todos os aspectos subsequentes da 

ativiaade econômica, e fossem, por si só, o resultado de 

muitas causas remotas e complexas, seu impacto imediato na 

mudança em ênfase do balanço patrimonial para o ponto de 

vista do demonstrativo de resultados foi mínimo.C 3S) Esta 

questão, de a contabilidade de custos em um sistema de es-

crituração por duplas entradas não responder imediatamente 

i demanda que a revolução criou atravis das mudanças insti

tucionais e econômicas da ipoca, foi motivo de grande deba-

te, por parte dos historiadores, na defesa do ponto comum 

que a contabilidade de custo i produto da revolução indus-

trial. Hendriksen, por exemplo, acredita que existem quatro 

motivos aparentes para o tardio desenvolvimento: (A) No pe

ríodo anterior de sistema de fabricação, os maquinários ca-

ros eram incomuns e as despesas indiretas eram parte peque-

(34) M.Chatfield, "The Origins of Cost Accormting", Management 

Accounting, Junho de 1971. 

(35) Clifford D.Brown, "The Emergence of Income Reporting: 

An Historical Study", Michigan State University, 1971. 
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na do -custo tot-al. Com o cresc_imento de indústrias pesadas 

e m~todos de produção em massa durante a Última metade do 

século XIX, e mais particularmente, após 1914, outros cus

tos, al~m da mio de obra e materiais, tornaram-se parte sig 

nificante do· custo total de produção; (B) Uma vez que mui-

tos contadores trabalharam no desenvolvimento de suas 
... 

pro-

prias empresas, existiu a tend6ncia ·de manter os métodos es 

tritamente confidenciais. Isto impediu a expansão de novas 

id~ias e é provavelmente a razão das poucas mençoes a res-

peito da contabilidade de custos até 1.900. Junto à idéia 

de confidencialiaade, ~iistiu ~ idéia de que os problemas 

de custos eram diferenciados para cada indústria e que a p~ 

blicação dos métodos de custo da firma só poderia ser útil 

aos concorrentes; (C) Apenas no final do século XIX e iní-

cio do século XX o processo de manufatura tornou-se comple-

xo, com uma firma produzindo uma ampla variedade de produ

tos. Antes disto, a administração poderia ajustar os custos 

primários de modo a incluir todos os outros itens de custos 

associados à produção dos poucos produtos incluídos nas op~ 

raç6es da empresa; (D) O uso crescente de equipamentos pes~ 

dos e o desenvolvimento de técnicas de produção em massa le 

vou ao reconhecimento dos custos indiretos como uma necessi 

dade, sendo este, em sua opinião, o ponto mais importante 

na origem do desenvolvimento da contabilidade de custos.C36) 

Brown, por conseguinte, exp6e que na primeira fase 

da revolução industrial os proprietários ainda dominavam na 

(36) Eldon S.Hendriksen, "Accounting Theory", op.cit. 
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organização, e como resül ta do, não tinham razão para· tes t_ar 

a rentabilidade das operaçoes. Ji na segunda fase da revolu 

ção, emergiu, nos Estados Unidos, o chamado capitalismo in

dustrial, colocando sua ênfase na eficiência mensurada pelo 

volume de saídas~ ~:a rent~bilid~de tbrnou-se o m6todo des

ta mensuração. Associado a isto, ele acrescenta o surgimen

to do capitalista financeiro, que tendo diversificado os 

seus investimentos, dissociou a figura do administrador e 

do proprietirio, estando mais interessado na condução da p~ 

lÍtica financeira do que em qualquer outro aspecto das ati

vidades. Finalmente, ele destaca o·próprio aumento da com

plexidade dos negócios empresariais como fator essencial ao 

surgimento de sistemas de contabilidade de custos, ocorren

do isto mais notoriamente na chamada "segunda revolução in

dustrial". ( 3?) 

Muito embora as explicações para o retardado desen

volvimento da contabilidade de custos em relação i sua ori

gem histórica encontrem divergências de autor para autor, o 

que percebemos é que a definição de contabilidade de custos 

usada pela maioria dos historiadores contibeis esti normal

mente reservada i integração de custos e sistemas de conta

bilidade financeira, os quais envolvem a alocação de despe

sas indiretas e fixas. Embora muitos historiadores claramen 

te fizeram distinção entre o uso da informação contábil pa

ra propósitos financeiros e para propósitos gerenciais,seus 

(37) Clifford D.Brown, "The Emergence of Income Reporting: 

An Historical_ Study", op.cit. 
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·comentirios sobr~ as priti6as da ~ontabilfdade d~ custos ~o 

siculo XIX mostiam.uma clara tend~ncia em favor dos deseri-

volvimentos que pressagiaram á preocupação do siculo XX de 

tomparar custos com receitas e de ~gregar -custos de fabrica 
:' -

ção a produtos. Es~~ tend~ncia i evid~nte na atenção que os 

historiadores contibeis mostram para a integração de conta-

bilidade financeira e de custos (Littleton, Gamer,,Chatfield), 

para m6todos de inventariar custos de produtos acabados e 

em processo (Littleton, Garner, Chatfield) e para procedi-

mentos de alocar todos .os custos de produção para os bens 

(Littleton, Chatfield). 

Estudos mais recentes de alguns historiadores da co~ 

tabilidade, entretanto, observam que as opiniões existentes 

até então não explicam completamente as condições responsá

veis pela emergência da contabilidade de custos. Entre es

tes autores, podemos destacar Chandler(38 ) e Johnson( 39 ) p~ 

la notoriedade que vem recebendo. Tais estudos, de como a 

administração das firmas de manufaturados do século XIX usa 

ram a informação contábil para facilitar o controle e a to-

(38) A.D.Chandler Jr, "The Visible Hand: The 

Revolution in American Business", Havard 

Press, 1977. 

Managerial 
University 

(39) H.Thomas Johnson tem muitos estudos publicados recente 

mente, entre os quais destacamos: "Early Cost 

Accounting for Internai Management Control: Lyman Mills 

in the 1850", Business History Review, 1972. - "The 

Role of Accounting History in the Study of Modern 

Business Enterprise'', the Accounting Review, Julho de 

1975. - "Toward a New Understanding of Ninettenth-Cen
tury Cos t Accounting", the Accounting Review, Julho .1981. 
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mada de decisão, tem resultado· ein ·alguns ·achados que são in

consistentes com a expl{cação tradicional de porque a ~evo

lução industrial provocou o desetivolvimento da coritabilida

de de custos. Tem rev~lado, por exemplo, que no início do 

século XIX as fábricas têxteis utilizaram-se de um ;sistema 

de contabilidade de custos por duplas entradas para contro 

lar operações de processos mfiltiplos. _Isto foi, e~tretanto, 

muito antes dos ativos fixos demandarem a atenção dos admi

nistradores. Não obstante, Chatfield( 40) observa que "inve~ 

tir em ativos fixos não era muito diferente de comprar mer

cadorias na mente .dos administradores industriais do século 

XIX''. Estas investigações têm indicado que algumas firmas 

de manufaturados com capital intensivo, perto do final do 

s~culo XIX, que usaram informações da contabilidade de cus-

tos para controle e tomada de decisão, não estiveram parti-

cularmente preocupadas com o problema de alocação de custos 

fixos para períodos ou para produtos. 

Esta tendência de se pensar na contabilidade de cus

tos integrada com a contabilidade financeira envolvendo a 

alocação de despesas fixas e indiretas, na opinião de 

Johnson(4l), fói o que levou i afirmação, por parte dos his 

toriadores contábeis, de que um verdadeiro sistema de cus

tos por duplas entradas não existiu at~ o final do s~culo 

(40) M.Chatfield, "A History of Accounting Thought", The 

Dryden Press, 1974. 

( 41) H. Thomas Johnson, '.'The Role of Accounting History in 

The Study of Modern Business Enterprise", op.cit. 
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XIX, quando -autoridades· contâbeis fizeram os primeiros :ma

nuscritos acerca de ~istemas integrados para custeio de pr~ 

dutos. Conforme ~le ainda observa, ironicamente, muitas des 

sas autoridades .que .manuscreveram acerca de custeio de pro

duto d~ 1885 at~ 1914, não estavam.int~ressadas em contabi

lidade, mas em estimativas. Eles escreviam como engenheiros 

interessados_em _inventos racionais, sistemas uniformes para 

fixação de preço ~nico de produtos ~m mercados não competi

tivos. Por esta razão, eles dirigiram atenção para proble

mas de como alocar custos fixos para produtos em empreend! 

mentes manufature ires.- Eles não tinham interesse fundamen

tal em contabilidade. 

Johnson, como ele próprio cita, utiliza em seus estu 

dos uma definição para a contabilidade de custos equivalen

te a de custeio direto, ou seja, mais voltado para prover 

informações financeiras para o controle e tomada de decisão 

por parte da administração. Neste sentido ele diverge da 

abordagem tradicional e observa: 

"Tanto os registros das antigas oficinas tix

teis do séaulo XIX quanto as gigantes firmas m~ 

nufatureiras do final daquele século~ nao sus

tentam a hipótese tradicional que o aumento do 

uso de ativos fixos induziu ao desenvolvimento 

da contabilidade de custos industriais. Ao con 

tr~rio~ as evidincias vim sustentar a conalus5o 

que as mudanças na forma de organizaç5o da ati

vidade econômica~ e n5o somente mudanças na es

trutura de austos~ indu2iram as organizaç5es in 



dus triais·· do· séc:u Zo XIX a desenvo Zver procedi

mento_s de contabi Zizaçã_o de aus tos internos". { 42) 
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Desta forma, a noção explorada nos estudos mais re

centes - de que a não existência de um mercado coordenador 

das a ti v idades eco-nômicas induziu ao desenvolvimento de uma 

contabilidade de custos gerencial - traz para um novo plano 

a relação entre ~ontabilidade ~e custos e revolução indus

trial, extinguin-do a noção de tardio progresso na. discipli

na com relação ao surgimento das condições fundamentais. 

Longe de pressupor-mos uma solução definitiva, so

bressai-se, em qualquer .das-abordagens, as instituições so

ciais, econômicas, financeiras .e politicas como ~ondutoras 

do aparecimento da contabilidade de custos. Mais do qu~ a 

evidência concreta do surgimento da contabilidade geral e 

da de custos, cria-se, também, a evidência conjuntural. Sem 

sombra de dúvida, a conjuntura da revolução industrial foi 

muito favorivel ao aparecimento da contabilidade de custos. 

Ao se fazer uma coleta bibliográfica sobre a contabi 

lidade de custos, notamos claramente um pendor para a ativi 

dade industrial. Este pendor, não sem motivos, decorre em 

parte das origens da disciplina, e por outro lado, da pro

pria estruturação econômica dominante em nosso século. As 

indústrias, do final do século passado e até os nossos dias, 

sao o centro de toda a conjuntura econômica. O que não pod~ 

mos esquecer, entretanto, é de ficarmos permanentemente aten 

(42) H.Thomas Johnson, "Toward a New Understanding 

Nineteenth-Century Cost Accounting", op.cit. 

o f 
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tos a todos os processo~ de mudanças que ocorrem atravis da 

evolução natural da socfedade. Sem dGvida nenhuma, a vida 

econ6mica e as formas de organizàção, no que tang~ ao pro

cesso produtivo, passaram por um processo de transformação 

muito grande da revolução industrial até os nossos tempos. 

A automatização industrial tem mudado sensivelmente o per

fil de composição de custos e a prestação de s~rviços_ tem 

elevado o seu status .na participação econômica. E muito di-

fícil mensurar com que formas de organização de negócios 

contaremos no futuro, e não menos difícil justificar a pre

sença da contabilidade de custos no contextb- da atividade 

de prestação de serviços. 

Em se pensando na atividade simples e individual do 

sapateiro, ou do b~mbeiro, a fixação das diretrizes adminis 

trativas de seus negócios são simples e diretas, de acordo 

com as suas necessidades de sobreviv~ncia. O advento d~s 

computadores e a mão de obra altamente especializada, entre 

tanto, mudaram significativamente o perfil da atividade de 

prestação de serviços. Ela deixou de ser um atributo do ho

mem criativo para dar lugar is grandes corporações. Neste 

contexto, cria-se demanda para instrumentos eficazes de con 

trole que atendam os elementos internos e externos a este 

tipo de organização. Associamos a isto as características 

operacionais da prestação de serviços, com uma produção di

ferenciada da atividade industrial, e acreditamos ter encon 

trado a necessidade de uma abordagem diferenciada da litera 

tura atual. 
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SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Nos Gltimos: 60 anos, embora teriham ocorrido mudanças 

consideriveis n~ natureza das organizações e na dimensio da 

competição, pequenas inovações têm sido apresentadas no pl~ 

nejamento e implementaçio de sistemas de contabilidade de 

custos e controle gerencial. Potencialmente, toda a pritica 

utilizada pelas empresas hoje e explicadas nos principais 

livros textos de contabilidade de custos, foram desenvolvi

das por volta de 1925. ( 43 ) Thomas Johnson tem traçado bem 

este processo de evolução técnica das informações de cus

tos.C44) Conforme apresenta, o sistema de contabilidade de 

custos de Lyman Mills, uma fibrica têxtil estabelecida por 

volta de 1855, capacitou a gerência monitorar a eficiência 

da conversão de matérias primas em produtos acabados. O si~ 

tema provia informações sobre o custo dos produtos acaba-

dos, produtividade da mão de obra, impacto de mudanças no 

( 43) Robert S. Kaplan, "The Evolution of Management Accounting" 

The Accounting Review, Julho de 1984. 

(44) Além de outros artigos já citados, veja por exemplo: 

"Early Cos t Accounting for Internai Management. Control: 

Lyman Mills in the 1850", Business History Review, 

winter 1972. 
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layout da fábrica e controles ~de recebimento e uso de -algó

dio~-Entre os anos de 1860 e 1870, as ferrovias americanas 

desenvolveram procedimentos contábei~ auxiliares aos seus 

extensivos planejamentos e controles. As ferrovias manipul! 

vam um.volume de recursos substancialmente maior que quai~ 

quer outros tipos de neg5cios ~xistentes at~ então, e como 

consequ~ncia, criaram procedimento~ para o registro e suma

rização do enorme nfimero de transações de caixa. Estes pro

cedimentos tamb~m geraram relat5rios financeiros sumariza-

dos das operações das muitas sub-unidades da empresa disper 

sadas geograficamente. 

Na década de 1880, com a formação de novas empresas 

com distribuição e produção em massa, adaptou-se os siste-

mas das ferrovias para as demais organizações. A massifica-

çao das vendas, no atacado e no varejo, resultou em dados 

detalhados sobre giro das vendas por departamento e por área 

geográfica, gerando relat5rios de performance muito ~seme

lhantes aos usados 100 anos depois para monitorar os cen

tros .de lucros da firma. Um bom exemplo sobre a importância 

da contabilidade de custos na administração do empreendimen 

to nesta década, pode ser obtido na companhia de aços de 

Andrew Carnegie. Acreditando estar usando um sistema utili-

zado pelas ferrovias, ele passou a coletar informações de 

custos por departamentos em sua companhia, exclusivamente 

focado na mão de obra direta e materiais, adotando a bem s.u 

cedida posição de investir em quase tudo que reduzisse os 

seus custos diretos.C 45 ) 

( 45) Sobre a companhia de Andrew Carnegie, veja A.D.Chandler, 

"The Visible Hand: The Managerial Revolution in American 
Business", Harvard University Press, 1977. 



36. 

O movim-ento de administração científica .na indústria 

americana proveu um.ímpeto maior para os primeiros desenvol 

vimentos da prática da contabi-lidade de custos. As princi

pais figuras deste movimento foram engenheiros que, atrav~s 

de análise detalhada dos tempos e movimentos, determinaram 

padrões "científicos" de mão de obra e material necessário 

a consecução de uma unidade de bem produzido. Estes padrões 

foram utilizados como base para o pagamento de trabalhado-

. res em um sistema de taxas por bens produzidos, e para de

terminar b6nus para os altamente produtivos. Desta ~poca p~ 

demos destacar tamb~m aprática ae-mensurar·e alocar custos 

indiretos para produtos e o desenvolvimento do sistema de 

custeio padrão. A prática de alocar custos de capital fixos 

para produtos ou para períodos, entretanto, ainda não tinha 

surgido. 

Somando-se a estas inovações pelos práticos da admi

nistração e engenheiros, surgiram .extensivas discussões em 

livros textos, monografias e artigos nestes tempos. Factory 

Accounting de Garcke e Fells, publicado em 1887, procurava 

promover a integração da contabilidade de custos com o sis

tema de contabilidade financeira por duplas entradas de uma 

firma, e identifica a posição clara de que custos indiretos 

fixos não deveriam ser alocados aos custos de produção. A. 

Hamilton Church, um atento observador das práticas da cont~ 

bilidade de custos do início do nosso s~culo, discorpa da 

alocação dos custos indiretos através da mão de obra dire

ta. Em 1923, J.M.Clark, da Universidade de Chicago, aprese~ 

ta extensivas discussões sobre a natureza dos custos indire 
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tos e seu uso nas de-cis-Ões administrativas. Mui tos dos con

ceitos de custos utilizado atualmente podem ser encontrados 

em seu livro. Por volta de 1925, sofisticadas teorias e pr! 

ticas de contabilidade de custos foram desenvolvidas. Mui

tas dessas inovações foram usadas para aumentar a eficiên

cia das empresas engajadas na produção em massa de produtos 

padronizados com parcela relativamente alta de mão de obra 

direta. Ao contririo di situação encontrada ~oje, a contab! 

lidade de custos e o sistema de contabilidade financeira fo 

ram mantidos separadamente, sendo a contabilidade.de custos 

tipicamente projetada e operada nos-departamentos manufatu

reiros. 

David H.Li observa que o uso dos dados ~e custos pa

ra outros fins, além da determinação do custo, foi uma das 

mais importantes cisões no desenvolvimento da contabilidade 

de custos. No que tange a evolução da utilização da informa 

ção de custos~ ele aponta: 

I - Contabilidade de Custos para Controle de Custo 

Em virtude da concorrência o controle de custos evo

luiu como segundo objetivo da contabilidade de custos. Essa 

alteração de objetivo, contudo, exigiu várias mudanças tan

to por parte da administração como da contabilidade. Não in 

teressava mais quais custos tinham sido incorridos, porem 

quem os incorrera. Passou-se enfatizar não mais o montante 

de custo incorrido, e sim o montante de custos que deveria 

tê-lo sido. Passou-se a dirigir a atenção não mais ãquilo 

que era esperado, e .sim às áreas deficientes que 

ação corretiva. 

exigiam 
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· · ·· II - Contabilidaâe de· C11stos para Planejamento d6 Lucro :e· 

para Decisões Administrativas 

Flutuaçõe~ econ6micas violentas e concorrincia acir

rada na década de 20 criaram uma necessidade de planejamen

to global para preparar a adm~histração para enfrentar si

tuações semelhantes. O uso de dados de custos para fins de 

planejamento tornou-se assim um objetivo adicional da conta 

bilidade de custos. 

Um aspecto do planejamento demandou que a administra 

çao fizesse uma previsão econ6mica do ano seguinte e que fi 

zesse planos com: base ·naquela previsão. A .contabilidade de 

custos contribuiu na coordenação de planos realizados por 

funções de vendas e produção e na análise de suas inter-re

lações. A contabilidade de custos também contribuiu na pro-

moção de cooperação entre planos desenvolvidos em adminis

tração descentralizada, organizada como divisões de produto. 

Outrc aspecto do planejamento requereu que a adminis 

tração avaliasse propostas de ação para tomada de decisões. 

A contabilidade de custos contribuiu na ordenação de dados 

relevantes, adequados para tais fins. A contabilidade de 

custos desempenha um papel importante quando o horizonte de 

1 . - - . d. c 46) p aneJamento e prox1mo ou 1stante. 

No mesmo sentido em que os objetivos de custos foram 

evoluindo, novas técnicas foram sendo desenvolvidas e prati 

cadas. Tentanto traçar um relacionamento entre técnicas e 

objetivos, demonstramos: 

(46) David H.Li, "Contabilidade de Custos", Ed. Interameri

cana, 1981. 



Objetivo 

- determinação do custo 

- determinação do custo 

com alguma atenç~o paia 

o controle do custo 

- controle de custo 

- planejamento do lucro 

- tomada de decisão com 

escolha alternativa 
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Técnicas· 

- contabilização de - matérias 

primas 

contabilização de mao de obra 

direta 

contabilização dos custos in 

diretos de fabricação 

- sistema de custos po~ -·enco

menda 

- sistema de custos por proce~ 

50 

- USQ de estimativas como . da

dos de custo 

- sistema de custo padrão 

- custeio direto 

- contabilidade por responsabi 

lida de 

- controle de custos de distri 

buição 

- planejamento do lucro 

- anilise custo-volume-lucro 

- tomada de decisão a 

prazo 

- tornada de decisã6 a 

prazo 

curto 

longo 

Fonte: David H.Li, "Contabilidade de Custos", op.cit. 
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CLASSIFICAÇÃO E ANJ(LISE DOS CUSTOS 

Muito temos nos referido i_palavra custos ·em nosso 

estudo, e, de fato, & frequertte a utilização desta palavra 

em nossa lfngua, tanto por t&cnicos quanto no dia a dia de 

muitas pessoas. Não é incomum, também, se verificar que o 

termo abrange uma série de situações de natureza bastante 

distintas. Tomemos _.como exemplo cus to do produto, ou seja, 

o custo associado is unidades produzidas, e custo de oport~ 

nidade, que é o rendimento alternativo máximo- que se obte-

ria, caso o produto, serviço ou capacidade produtiva tives

sem sido aplicados em algum uso alternativo. 

Ao se tentar ~nalisar os custos, tornamos a tarefa 

mais fácil se o decompomos e classificamos. Os custos tor

nam-se invioláveis quando estudados como um todo homogêneo. 

A classificação dos custos se prende aos objetivos 

de uso dos custos e aos sistemas contábeis ou não, de cus-

teio. Existem várias maneiras .de classificação, e é eviden

te a não existência de uma classificação universal que sa

tisfaça a todos os objetivos. Horngren( 47 ) nestaca, entre 

outras, as seguintes: 

A) Segundo o momento do cálculo: 

- custos hist6ricos 

- custos previsionais 

(47) Charles T.Horngren, "Contabilidade de Custos: Um Enfo
que Administrativo", Editora Atlas, 1978. 
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B) Segundo'o g~au de m&dia: 

- custos totais 

- custos unitários 

C) Segundo ·.as funções: 

- custos de produção 

- custos de venda 

- custos de administração 

41. 

D) Segundo o momento do débito contra a receita: 

-custos d6s.produtos 

custos dos períodos 

E) Segundo a facilidade de atribuição: 

- custos diretos 

- custos indiretos 

F) Segundo o comportamento em relação is 

de volume: 

- custos variáveis 

- custos fixos 

- outros 

Para o nosso desenvolvimento, destacaremos 

variações 

algumas 

classificações importantes a fim de mostrar a variabilidade 

dos custos de acordo com as situações e finalidades. 
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I - Custos Unitários ~e Custos .Totais ·. 

Pensando-se em custos no sentido convencional,dinhe! 

ro a ser pago por serviços, o custo unitário f o custo to

tal dividido pelo nGmero de ve~es que o serviço total será 

utilizado e~ termos de unidades de atividade ou volume. O 

custo unitário~ um recurso de comunicação Gtil, pois muito 

frequentemente expressa os custos de modo mais inteligível. 

Na contabilidade gerencial, várias bases de medição 

(denominadores) podem ser usadas como unidade, dependendo 

das circunstâncias. Em geral, os custos unitários devem ser 

expressos nos termos mais significa ti vos para os . responsá

veis pelá incorr6ncia dos custos~ A unidade em questão nio 

f sempre um produto físico; a unidade (base) deve ser a· es

tatística de produção facilmente definível que mais se cor

relacione com a incorrência do custo. Desta maneira, a base 

pode diferir conforme o departamento: por exemplo, pode ser 

horas de máquina na fábrica industrial, peso manejado na ex 

pedição, ou faturas processadas no faturamento. 

Os custos unitários is vezes facilitam compreender 

melhor o comportamento dos custos e constituem, também, uma 

forma de partilhar um custo total em classificações diferen 

tes. 

II - Custos Diretos e Custos Indiretos 

A facilidade de atribuição de um custo (associabili

dade) só se evidencia quando ligada ao objeto de custos, se 

ja este um produto ou bem, um serviço, uma atividade, um 

território geográfico, um segmento organizacional, etc. As-
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sim, um determinado custo-pode não ser associado a·um prodl:l 

to, mas pode ~lararnente, ser-associado a urna atividade da 

empresa, no qual está incluso este produto. Assim sendo, co 

mo ponto de partida, devemos conhecer os objetivos de cus

to, ou seja, i que a ~ssociabilida~e está ligada. · 

Chamamos, desta forma, os custos diretos corno sendo 

aqueles que são diretamente associados a um objeto de cus

tos, independentemente da lei-de formação dessa associação. 

Classificamos corno custos indiretos, aqueles cuja associabi 

lidade a um objeto de custos dá-se de forma indireta. A as

sociabilidade. dos custos indiretos pod.e ser, por vezes, to

talmente impossível diretamente, exceto se nos valermos de 

chaves de distribuição, ou seja, índices ou taxas de aplic~ 

çao oriundas de critérios de qualquer natureza. 

Corno exemplo, podemos encontrar para urna empresa, a! 

guns custos corno o de matérias primas que são facilmente 

alocados para o produto. Já o custo de manutenção de um toE 

no que produz dois produtos diferentes, é indireto em rela

ção a estes e direto em relação i atividade usinagern, pode~ 

do ser rateado por diversos critérios corno, por exemplo, as 

horas de utilização do torno, dentro de um período, para a 

produção dos produtos. 

B importante notar que a associabilidade de um custo 

com relação ao objeto de custos so tem relevância quando 

existe mais de um objeto dentro da empresa. Ou seja, para 

uma empresa de um Gnico produto em que se deseja como obje

to de custos o custo do produto, a associabilidade deixa de 

ser relevante dado que todos os custos devem ser atribuídos 

a um Gnico objeto. 



Na formaçã-o do custo de um ·;produto ou o em, .de 

geral ternos, para empresas com mais de um produto: 

Diretos 

- Matéria Prima 

- Embalagens 

- Mão de obra direta 

- Comissões 

- Impostos incidentes no 

produto 

Indiretos 

~ A~ciinistraçio Geral 

- Administração Industrial 

- Administração Comercial 

- Seguros 

- Aluguéis 

III - Custos Fixos e Variáveis 

44. 

modo 

O nível de atividades, produtivo ou comercial da em

presa, é fator gerador de custos cuja função varia direta-

mente com o volume operacional. Assim, se não ocorrer a pr~ 

dução ou a venda, na empresa, esses custos não existem,eles 

são denominados de variáveis e são medidos em unidades mone 

tárias por unidade de atividade. 

Por outro lado, existem alguns custos que permanecem 

constantes em relação a um período e a um dado, embora am

plo, intervalo de atividades, chamado "intervalo de signifi 

cância". Denominamos a estes custos como sendo fixos.Assim, 

os custos fixos de uma empresa podem permanecer inalterados 

durante um ano, ambora as taxas de imposto predial e os sa

lários se elevem no ano seguinte. Além disso, o nível de 

custos fixos pode aplicar-se, digamos, a uma amplitude de 

30 mil a 95 mil horas de atividade por m~s. Mas uma greve 

prolongada ou uma depressão econõmica pode causar cortes 
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nos salários dos executivos, dispensa de empregac1os, -ou até 

encerramento de atividades. Portanto, os custos fixos podem 

diminuir substancialmente; se o nfvel das atividades cair 

drasticamente. 

As principais características destes custos sa-o: 

Variáveis· 

não existem se nao houver 

produção/venda 

- a quantidade do custo tende 

a ser proporcional ã quant! 

dade de produção/verida 

- unitariamente permanecem 

constantes com a variação 

do volume de produção/ 

vendas 

·.Fixos 

- sao considerados dentro de 

uma escala potencial 

- permanecem iguais indepen

dentes do volu~e de produ

~ão/ve~das dentro-de um in 

tervalo de significância 

- alteram-se quando há uma 

mudança significativa e 

permanente do potencial da 

empresa 

unitariamente varia inver

samente com o volume de 

produção/venda 

Devemos destacar, entretanto, que a noçao empregada 

em custos variáveis ~ distinta da noção de custos diretos. 

A distinção entre custos variáveis e custos fixos nao com-

preende, obrigatoriamente, a distinção entre custos diretos 

e custos indiretos. Todos os custos indiretos não são fi-

xos, e todos os custos diretos não são necessariamente va-

riáveis. 

Ao se fazer uma análise dos custos segundo a facili-

dade de atribuição, se evidencia a necessidade de concei-
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tuarmos o campo de ~ertinintia dos custos em.relaçio-a dois 

grandes fatores: o tempo e o patamar de atividades. Assim, 

todo e qualquer estudo de custos deve-se prender, i princi

pio, dentro de.u~ horizonte de tempo bem definido e patamar 

limitado, no qual; as variações do nível de atividades nao 

sejam significativas. E necessário também lembrar que efei

tos oriundos da inflaçio, aprendizagem, economia de escala 

etc., podem comprometer toda e qualquer análise de custos, 

se estes nio forem bem caracte"rizados, interpretados e, al

guns casos, neutralizados. 

SISTEMAS DE CUSTEIO 

Dentro do quadro apresentado de classificação de cus 

tos, podemos perceber que alguns casos podem ser classific~ 

dos em vários tipos. Em outras palavras, a classificação de 

custos apresentada não é mutuamente exclusiva na maioria 

dos custos encontrados. Exemplificando alguns custos dentro 

das classificações que descrevemos, podemos ter: 



- Corte de "bits" na usinagem 

- Seguro contra acidentes de 

trabalho na fábrica 

Cimento para construçio de 

estrada 

- Aluguel da fábrica 

- Programa .de Treinamento 

de Encarregados 

- Comida para cantina da 

fábrica 

47. 

Custo d~Fabricaçi~ 

Direto (D) Variável (V) 

ou 
I nd i r e to (I ) 

I 

I 

D 

I 

I 

I 

ou 

Fixo (F) 

v 

v 

v 

F 

F 

v 

Se ampliássemos a classificação para todas as formas 

propostas por Horngren, teríamos uma quantidade relativamen 

te grande de combinações para que procedêssemos à análise 

dos custos. Desta forma, podemos perceber que por meio de 

uma heterogenização dos custos somos capazes de classificá

los de formas diferentes, e se determinar alguns parâmetros 

para seu comportamento. A classificação de um custo como di 

reto por exemplo, nos permite assegurar que está diretamen-

te associado a um produto, ou outro objeto de custo qual

quer. Da mesma forma, a identificação de um custo variável 

nos permite dizer que ele se elevará proporcionalmente aos 

níveis de atividades de uma empresa. 

Tendo objetivos bem definidos sobre o sistema de in

formações que pretendemos obter, somos capazes de designar 

um tratamento desejado para os diversos tipos de custos que 
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podemos encontrar.· Ao estarmos definindo um tratamento for~ 

mal para as inform~ções de custos para atender objetivos e! 

tabelecidos de utilização-por parte de usuários, estamos 

formando um sistema de custos. Neste sentido, utilizaremos 

aqui como definição -de sistema de custos, a adoção de uma 

abordagem teórica pré estabelecida de tratamento de dados 

de custos, tendo em vista o_ fornecimento de informações que 

atendam is necessidades dos usuários internos e eiternos -a 

. -organ1zaçao. 

Dois principais·problemas abstraímos desta defini-

ção: o primeiro é que não sendo a contabilidade de ~.custos 

uma ciência exata, qualquer abordagem teórica empregada se~ 

pre apresentará necessidade de critérios não exatos e susce 

tíveis de crítica. Em segundo lugar, i medida que vao se am 

pliando o número de usuários de um sistema de custeio,cria-

se alguns impasses em termos de objetivos que dão vulnerabi 

lidade as informações. Isto é bastante evidente pelas dife-

renças de enfoque que verificamos nos sistemas conhecidos 

hoje. 

HorngrenC 48 ) coloca que a contabilidade de custos 

serve a três objetivos principais: 

1. Relatórios internos à administração, para planej~ 

menta e controle de operações rotineiras. 

2. Relatórios internos à administração, para tomada 

de decisões não rotineiras e formulação de planos e políti

cas de maior importância. 

(48) Charles T.Horngren, ''Contabilidade de Custos: Um Enfo

que Administrativo'', op.cit. 
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3. Custear· produtoi~ara avaliação ~e estoques e de

terminaçã~ de custos. 

Ele observa que, assim interpretada, a contabilidade 

de custos preenche simultaneamente as necessidades de infor 
- -

maçao por parte d~ administj~ção e das partes e~ternas. 

Anthony e Dearden( 49 ), colocam a necessidade de in-

formaç6es para planejamento e controle em tr~s níveis: 

I - Planejamento Estratégico 

~ o processo que detém os objetivos da empresa, que 

decide as alterações.desses objetivos, ·escolhe os recursos 

a serem utilizados para o alcance desses objetivos, fixa as 

políticas a seguir para aquisição, uso e disposição desses 

recursos. 

O planejamento estratégico é orientado essencialmen-

te no exterior, buscando informações do seu meio externo; é 

a economia aplicada e um envolvimento de alte hierarquia da 

empresa - normalmente cercado de grande confidencialidade. 

II - Controle Operacional 

B o processo pelo qual atinge-se a realização e fi-

ciente e eficaz de tarefas específicas. Aqui, preocupa-se 

com o desempenho das atividades fins da empresa, focado so-

bre as tarefas tomadas separadamente uma das outras. 

(49) Robert N.Anthony e John Dearden, "Management Control 

Systems: Text and Cases", Richard D.Irwin Inc., 1976. 
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-

O-horizonte de· tempo do controle operacional ~ de 

custíssimo prazo, ~o dia a dia, o controle neste nível,cog 

some grande volume de informações, principalmente quantita-

tivas; raramente informações monetárias. 

As decisões a nível ~peracional são descritas em pro 

cedimentos manuais ou programados, pois são altamente estr~ 

turadas, envolvendo modelos de decisão matemáticos e facil-

mente computadorizados. 

III - Controle Gerencial 

E o processo pelo qual os administradores asseguram

se de que os recursos necessários são obtidos e utilizados 

com eficácia e eficiência para realização dos objetivos fi

xados pela empresa. Este nível também ~ conhecido por con-

trole administrativo ou controle de gestão e se caracteriza 

por: 

a) Está focado em programas ou orçamentos como ins-

trumentos de gestão, e divididos em centros de responsabili 

dade, ou seja, uma unidade da organização sob o comando de 

um só administrador responsável. 

b) O sistema de informações a nível do controle ge-

rencial gera informações previsionais (orçadas) e 

(relatadas após as realizações) e se satisfaz com 

aproximados. 

atuais 

valores 

c) :E um sistema amplo, abrangendo todos os aspectos 

da operaçao da empresa. 

d) Apeia-se em uma estrutura financeira, na qual os 

dados relevantes são os monetários. 
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e) Apresenta uma'caracteristica cicli~a, ou seja, re 

petitiva. 

f) ~. ou deve ser, coordenado e integrado, ou seja, 

seus dados sio conciliiveis. 

No processo de controle de gestio, a comunicaçio atra 

vês da organizaçio é extremamente importante, devendo envol 

ver a alta e média administraçio. Assim como as decisões 

fluem pela linha gerencial, os aspectos psicológicos sao 

relevantes e significativos, sendo dominante o 

do administrador. 

julgamento 

O horizonte de tempo dentro ·do qual o controle gere~ 

cial se desenvolve, é de curto prazo, normalmente deum ano, 

ou de um ciclo operacional da empresa. e neste nível de ne

cessidade de informações que os sistemas de custeio se fa

zem mais presentes. Ele atua como uma ferramenta de apoio 

às decisões e de acompanhamento das estratégias da empresa. 

Basicamente existem dois sistemas de custeio em uti-

lização atualmente nas empresas: 

- custeio por absorção, completo ou total 

- custeio direto, variivel ou marginal 

Sem querer relegar o mérito de nenhum, dado que um 

sistema de custo deve visar sobretudo os objetivos de infor 

mações a que se destina, existem muitos outros métodos que 

se constituem em variações destes. 

Independentemente do método, pode-se utilizar nos re 

gistros valores reais ou históricos (custo atual) ou então 

valores previstos ou orçados (custo padrio). Da mesma forma, 

no que tange a base de rateio, pode-se utilizar o método de 

custos por processo ou por ordem de produção. 
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SISTEMA DE CUSTEIO. POR ·ABSORÇÃO 

O sistema de custeio por absorção, tamb6m conhecido 

como tradicional, enfatiza uma classificação funcional de 

custos em oposição a uma classificação por comportamentos de 

custos.CSO) Dentr~ deste espírito, a abordagem tradicional 

apropria todos os custos ao produto e/ou serviços, sejam e~ 

tes custos variáveis ou fixos. Cada produto recebe, al6m 

dos seus componentes variáveis, custos fixos que são apro-

priados por um ou mais crit6rios de distribuição, o mais 

conveniente possível, o que, de certa forma, produz uma de-

pend~ncia do custo total d~ produto i seleção do crit6rio. 

Dentro da abordagem tradicional, a demonstração de 

lucros e perdas para um dado período teria a seguinte for-

ma: 

Receita de Vendas 

(-) Custo das mercadorias vendidas 

(incluindo despesas indiretas fixas 

XX 

de fabricação) XX 

(=) Lucro Bruto 

(-) Despesas Gerais e Administrativas 

(=) Lucro antes do Imposto de Renda 

XX 

XX 

XX 

O custo das mercadorias vendidas 6 apurado em função 

do critério de avaliação de estoques adotado pela empresa, 

(50) Charles T.Horngren, "Contabilidade de Custos: Em Enfo

que Administrativo'', op.cit. 
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seja ele Peps, Ueps, preço m6dio, etc., esta apuraçao segue 
. c 51) o esquema a segu1r. 

Estoque Inicial de Produtos Acabados 

(+) Custos ~os produtos fabricados e 

completados 

(-)Estoque final,de produtos acabados 

(=) Custo das mercadorias vendidas 

XX 

XX 

XX 

XX 

A segunda rúbrica, o custo dos produtos fabricados e 

completados, na empresa comercial sao simplesmente compras. 

Na empresa industrial, possuidora de estoques em três dife

rentes etapas do processo: matéria-prima, produtos em pro-

cesso e produtos acabados, cada uma delas possuindo varia

ção de estoques no período, é possível a seguinte decomposl 

çao, 

(51) Muitas publicações analisam satisfatoriamente os crit~ 

rios de avaliação de estoques. Acreditamos ser desne

cessário, para propósito deste estudo, maiores conside 

rações sobre o assunto. Para maior interesse é 

vel se verificar: 
possf 

- Nelson Gouveia, "Contabilidade", Editora McGraw- Hill 

do Brasil, 1976. 

- Sérgio de Iudícibus, Et Alii, "Contabilidade Introdu 

tória", Editora Atlas, 1973. 

- Adolph Matz, Et Alii, "Contabilidade de Custos",Vol. 

I, Ed. Atlas, 1976. 



Custo de Matérias Primas 

(+) Custo da mão de obra fabril 

(+) Custos diversos da fabricação 

(=) Total dos custos de fabricação 

XX 

XX 

XX 

XX 

(+) Estoque- inicial de· produtos em processo XX 

(=) Total de produtos sujeitos a processa-

mento no período XX 

(-) Estoque final de produtos em processo XX 

(=) Custo dos produtos fabricados e com-

pletados XX 

54. 

Pelo método do custeio por absorção, todos os custos 

transitam pelos estoques, que são aí avaliados a nível de 

produto. Os custos não associados diretamente a estes, por 

se referirem á tarefas de produção em geral, são atribuídos 

por critérios de apropriação. O custo total de produção as-

sim atribuído a todos os produtos, só afetará o 

do período por ocasião da venda destes. 

resultado 

Quanto às despesas operacionais, o fluxo nao passa 

pelo estoque; elas são alocadas diretamente ao resultado no 

fim do período. Desta forma, encontramos no campo de despe-

sas gerais e administrativas do demonstrativo do resultado, 

tudo que se refere às atividades da empresa, mas nao ao pr~ 

cesso fabril, tais como, salários da equipe comercial, de-

preciação de móveis e utensílios, viagens, comunicações,al~ 

guéis de escritórios, propaganda, assist~ncia social, etc. 

Geralmente encontramos tais contas agrupadas em um certoceg 

so de função, semelhantes a despesas administrativas, despe 

sas comerciais, etc. 

BIBLIOTECA KARl A. BOEDECKEl 



FLUXO DE CUSTEIO POR ABSORÇÃ0( 5Z) 

DESP. GERAIS E 
.Al]\1INISTRATIVAS CUSTOS DE PRODUÇÃO 

DIRETO INDIRETOS DIRETO 
l 

RATEIO 

PRODUTO 1 PRODUTO 2 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 

5 5 . 

Do ponto de vista da contabilidade, o fluxo do siste 

ma de custeio por absorção é mais facilmente explanado por 

meio da demonstração por contas "T", como veremos a seguir. 

(52) Para uma explicação mais detalhada dos fluxos aqui apr~ 

sentados, veja Ivan Pinto Dias, "Conceitos de Contabi
lidade de Custos", Material Didático da E.A.E.S.P. 
F.G.V. 



FLUXO DE SISTEMA DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO 

Estoque de Estoque de 
Mat.Primas 

Estoque de 
Prod.em Proc. 

Custo dos 
Prod. Vendidos Resultado 

I------~ 1-------P-r~oTcab o ' I o ' 

Mão de Obra Direta 

~-----------------------------------~ 

C. I ~-F. Variável 

C.I.F. Fixo 
'-

Desp. Gerais e Adm. 

I ) 

Fonte: David H.Li, "Contabilidade de Custos", op.cit. 

V1 
0"1 
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SISTEMA DE CUSTEIO DIRETO 

O sistema de custeio direto enfatiza a classificação 

por comportamentos de custos. Por este sistema, somente os 

componentes variáveis do custo de produção são apropriados 

aos produtos. Os eomponentes fixos do custo são tratados co. 

mo custos do perfodo, ~por conseguinte, não transitam por 

estoques, sendo diretamente apropriados ao demonstrativo do 

resultado. 

O demonstrativo convencional de resultados pelo m~to 

do de custeio direto, destaca a análise de margem de contri 

buição como podemos demonstrar: 

Receita de Vendas 

(-) Custo variável 

(=) Margem de contribuição 

(-) Custo fixo 

(_=) Lucro bruto 

(-) Despesas gerais e administrativas 

(=) Lucro antes do Imposto de Renda 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

Note que a abordagem contributiva à avaliação de es

toques difere da abordagem tradicional apenas em um aspecto 

conceitual: as despesas indiretas de fabricação fixas sao 

exclufdas do custo dos estoques dos produtos acabados. Esta 

exclusão dos componentes fixos do custo dos produtos vendi

dos, entretanto, faz com que os custos da empresa, para um 

determinado perfodo, oscile de acordo com as variações de 

. volume. Se as vendas subirem, o resultado crescerá; .. se as 
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vendas baixarem, o resultado diminuiri. Na verdade, o sist! 

ma de custeio direto surgiu a primeira vez para permitir e~ 

te resultado. 

A introdução do sistema de custeio direto, pela sua 

caracteristica de ~x~lusão dos componentes fixos dos esto-

ques, causou uma polêmica que ainda persiste em nossos dia?. 

O American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

se pronunciou oficialmente da seguinte forma: 

"A base prim~ria de contabilizaç5o dos estoques 

i o custo .•. Quando aplicado aos estoques~ cus

to significa~ em princ{pio~ a soma dos dispin

dios aplicáveis e gastos incorridos direta ou 

indiretamente com o intuito de deixar um artigo 

em sua atual condiç5o e localizaç5o. Tambim de-

ve-se reconhecer que a exclus5o de qualquer cus 

~o indireto dos custos do estoque n5o constitui 

um procedimento cont~bil aceito". ( 53
) 

Igualmente, um comi tê da American Accounting Association 

comenta o seguinte: 

"Deste modo 3 o custo de um artigo elaborado e a 

soma dos custos de aquisiç5o que possam ser ra-

zoavelmente identificados com aquele artigo e 

(53) David H.Li, "Contabilidade de Custos", op.cit. 



devem incluir tanto fatores diretos quanto indi 

retos. Não é aceitável a omissão de qualquer 

elemento do custo fabril".C 54 ) 

59. 

No Brasil, -O Decreto-Lei n9 1598/77 faz clara opçao 

pelo custeio por absorção e afasta a possibilidade de ado-

çãó do custeio direto, pois as contas de estoques devem ser 

debitadas pelo custo total incorrido na elaboração dos pro-

dutos no exercício. Não existe, porém, qualquer impedimento 

de que a empresa contabilize os seus custos de produção pe

lo sistema de custeio por absorção e gerencie-se internamen 

te pelo sistema de custeio direto. Procuraremos, entretan-

to, não nos prendermos, neste instante, ao cumprimento das 

formalidades legais. O ponto fundamental é o entendimento 

dos principais conceitos para que possamos mostrar como ele 

pode atender objetivos. 

(54) David H.Li, "Contabilidade de Custos", op.cit. 



DESPESAS GERAIS 
E AIMINISTRATIVAS 

.. 

60. 

FLUXO DE CUSTEIO DIRETO 

CUSTOS DE PRODUÇÃO 

I I 
.Fixos Variáveis 

l 1 

I PRO~UTOI 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 



Estoque de 
Mat.Primas 

FLUXO DE SISTEMA DE CUSTEIO DIRETO 

Estoque de Estoque de Custo dos 
Prod. em Pro c. Prod .Acab. Prod. Vendidos Resultado 

I )I ) -1----4 
Mão de Obra Direta 

C. I .. F. Variável 

1------------------------------------~) 

C. I. F. Fixo 

Des,. Gerais e Adm. ) 

Fonte: David H.Li, "Contabilidade de Custos", op.cit. 

O\ 

'"""" 



62. 

CUSTEIO POR ABSORÇÃO VERSUS CUSTEIO DIRETO 

Os problemas de alocação de custos, há muito, têm si 

do um t6pico controverso na literatura contábil. Usualmen 

te, alocação de custos é discutida dentro de um contexto de 

avaliação de estoques e formulação de preços. Entretanto, 

os problemas de alocação também emergem nos casos de preços 

de transferência, avaliação da performance das divisões e 

relat6rios por linhas de neg6cios entre outro-s·. P_ara que 

possamos avaliar mais objetivamente as díferenças entre os 

'dois sistemas de custeio descritos, faz-se necessário uma 

demonstração mais criteriosa dos ~feitos decorrentes dos 

dois sistemas no demonstrativo de resultados. Nos valeremos 

pois da apresentação numérica dos sistemas, conforme exem-

plificamos: 

Suponhamos uma empresa hipotética que fabrica deter

minado produto e que não possui estoques iniciais e finais 

de matéria e produtos em processo. Os valores relativos a 

produção, vendas e custos são como segue: 

PER!ODO 
19Xl 19X2 19X3 

Produtos Acabados 

Estoque inicial (unidades) 1200 600 360 

(+) Produção (unidades) 2400 1800 3000 

(-) Vendas (unidades) 3000 2040 2400 

(=) Estoque final (unidades) 600 360 960 

Preço unitário de venda ( Cr$/unid.) 7,0 7,0 7,0 

Custo unitário variável ( Cr$/unid.) 1,00 1,00 1,00 

Custo fixo. (Cr$) 10000 10000 10000 

Despesas gerais e Adm. (Cr$) 1000 1000 1000 
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No sistema de custeio por absorção partiríamos, em 

19Xl, de um estoque inicial de produtos acabados de Cr$6200, 

ou seja, 1200 unidades a um custo variivel unitirio de 

Cr$ 1,00 adicionado de um custo fixo unitirio de Cr$ 4,17, 

pressupondo-se que no ano anterior apurou-se o mesmo montan 

te total de custos f~xos (Cr$ 10.000) para um mesmo montan

te de produção (2~400 unidades). Com isto, obteríamos a se-

guinte estrutura para o demonstrativo de resultados: 

PERTODO 
19Xl .19X2 19X3 

Receita de Vendas 21000 14280 16800 

(-) Estoque inic.prod.acabados 6200 3100 2360 

(-) Custo variivel 2400 1800 3000 

(-) Custo fixo 10000 10000 10000 

(+) Estoque final prod.acabados 3100 2360 4160 

(_=) Lucro bruto 5500 1740 5600 

(-) Despesas Gerais e Adm. 1000 1000 1000 

(=) Lucro antes do Imp.de Renda 4500 740 4600 

Lucro Acumulado 4500 5240 9840 

Observe que: 

a) O montante de custo variivel 6 obtido pela multi-

plicação do custo unitirio variivel com o volume de produ-

ção do período. 

b) Que o estoque final é apurado considerando os cus 

tos fixos do período. Assim, os custos unitirios de produ

çao para os 3 períodos são: 
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19Xl - 1,00 + 
10.000 = 5,17 Cr$/unid. 2.400 

19X2 1,00 + 
10.000 = 6,56 Cr$/unid. - 1. 800 

19X3 1 ,o·o + 
10.000 = 4,33 Cr$/unid. -

3.000 

Para se calcular os estoques finais, basta multipli-

car esse custo unitário pela quantidade de produto que so-

brou no estoque no final do período: 

19Xl - 5,17 x 600 = Cr$ 3.100 

19X2 - 6,56 x 360 = Cr$ 2.360 

19X3 - 4,33 x 960 = Cr$ 4.160 

f conveniente lembrar que o estoque do final de um 

período é igual ao estoque inicial do período subsequente. 

No sistema de custeio direto, partiríamos de um esto 

que inicial de Cr$ 1.200, ou seja, 1.200~unidades a um cus-

to unitário variável de Cr$ 1,00, dado que neste sistema os 

custos fixos não são estocáveis. Por este sistema, obtería-

mos o seguinte demonstrativo de resultados: 
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PER!ODO 

19X1 19X2 19X3 -- --

Receita de Vendas 21000 14280 16800 

(-) Estoque inic~prod.acabados 1200 600 360 

(-) Cus to variáve 1- 2400 1800 3000 

(+) Estoque final prod.acabados 600 360 960 

(=) Margem de contribuição 18000 12240 14400 

(-) Custo fixo 10000 10000 10000 

(=) Lucro bruto 8000 2240 4400 

(-) Despesas gerais e Adm. 1000 10.00 1000 

(=) Lucro antes do Imp.de Renda 7000 1240 3400 

Lucros Acumulados 7000 8240 11640 

Observe que: 

a) Não existe diferença entre os dois métodos no que 

tange ao tratamento dos custos variáveis. 

b) O estoque final de produtos acabados não leva em 

consideração os custos fixos, sendo, exclusivamente, produ

to do número de unidades em estoque e do custo variável uni 

tário. 

c) Os custos fixos são tratados como custos do perí~ 

do ou seja, alocados ao demonstrativo de resultados do pe

ríodo de sua incorrência. 

d) A margem.de contribuição varia proporcionalmente 

ao volume de unidades vendidas no período. ~ interessante n~ 

tar que, dado um custo variável unitário fixo por unidades, 

e um preço de vendas unitário fixo por unidades, a margem 

de contribuição por unidade vendida será igualmente fixa. 
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e) Tanto os resultados do período quanto os estoques 

apresentam diferenças entre os dois sistemas de custeio. Is 

so decorre do fato que no custeio direto os custos fixos 

sao tratados como custos do período e no sistema de custeio 

por absorção, repartimos os custos fixos entre-os estoques 

e o custo das mercadorias vendidas. 

Podemos ilustrar melhor a diferença entre os dois mé 

todos pelo quadro abaixo. 

CUSTEIO 

DIRETO ABSORÇÃO DIFERENÇA 

Lucro do Período 

19Xl 7000 4500 2500 

19X2 1240 740 500 

19X3 3400 4600 -1200 -- --

Lucro Acumulado 11640 9840 1800 

Variação dos Estoques 

Estoque final 19X3 960 4160 -3200 

Estoque inicial 19Xl 1200 6200 -5000 

Diminuição dos estoques 240 2040 1800 

A diferença que se observa entre a diminuição dos es 

toques por um e por outro método que é de Cr$ 1.800, -e exa-

tamente igual ã diferença entre os resultados obtidos pelos 

dois métodos. Isto demonstra que a diferença é proveniente 

da avaliação de estoques, que como ji vimos, partem de ba

ses distintas. 
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Horngren(55 ) procura generalizar alguns dos efeitos 

dos sistemas de custeio no cálculo do lucro, dos quais pod~ 

mos resumir: 

a) Quando o volume de produção 6 superior ao de ven

das, no período, ou seja, os estoques aumentam, o lucro apr~ 

sentado pelo sistema de custeio por absorção será mais ele

vado. Isto 6 decorrente de que, por este sistema, parte dos 

custos fixos 6 absorvido pelo estoque e, apenas posterior

mente, quando da venda dos estoques, será descarregada ao 

resultado. 

b) Quando o volume de produção 6 inferior ao de ven

das no período, ou seja, os estoques finais diminuem, o lu

cro pelo sistema de custeio direto será mais elevado. De fa 

to, neste caso, ao vender estoques, pelo sistema de custeio 

por absorção, estaríamos descarregando no resultado parte 

dos custos fixos de períodos anteriores que estavam estoca

dos. 

c) Quando o volume de produção e de vendas se igua

lam, obtemos o mesmo resultado utilizando qualquer dos dois 

sistemas de custeio. Neste caso, para ambos os sistemas, de 

duzimos da receita o valor total dos custos fixos. 

d) Se o volume de produção permanecer constante, o 

resultado variará na mesma direção das vendas, para 

quer dos sistemas de custeio utilizado. 

qual-

(55) Charles T.Horngren, "Contabilidade de Custos": Um Enfo

que Administrativo", op.cit. 
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e) Se o volume de vendas permanecer constante, e o 

volume de produção não, para o sistema de custeio direto, o 

resultado permanecerá o mesmo, pois independe das variações 

em estoques. 

f) A diferença entre os resultados acumulados obti

dos pelos dois m6todos tende a diminuir progressivamente a 

longo prazo. Isto porque o volume de vendas e de produção 

tendem a se igualarem e o efeito de estoque a ser desprezí

vel. ( 56 ) 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SISTEMAS 

Não obstante a nossa opinião de que um sistema de 

custeio é sempre bom quando atende os objetivos de informa-

çao por parte dos usuários, como já dissemos tamb6m, a no-

çao de objetivo pode ser muito ampla. Longe de existir um 

sistema de custeio perfeito, que atenda a todos os objeti-

vos, encontramos sempre uma s6rie de diferenças conceituais 

que precisam ser bem analisadas em qualquer processo de im

plantação. Martins ( 57 ) observa que um "sistema de custos não 

é somente um conjunto de normas, papéis e rotinas, mas de-

pendem primordialmente de pessoas. Para atingir sua capaci-

dade de funcionar como instrumento de administração, preci-

sa desenvolver-se e aprimorar-se, porque nenhum sistema e 

capaz de resolver todos os problemas". 

(56) Outras influ~ncias podem ser encontradas em Ivan de Sá 

Motta, "Métodos de Custeio e Lucro Real", Revista de 

Administração de Empresas, Ma~ço de.l964. 

(57) Eliseu Martins, ,;Contabilidade de Custos", Ed. Atlas, 

1982. 
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Jonathan N.Harris(SB), um pioneiro no sistema de cus 

teia direto com seu artigo introdutório, aponta que este 

sistema possui tr~s principais desvantagens mas que sao so

brepujadas de longe pelas suas vantagens. Para ele as Úni

cas desvantagens existentes com a eliminação dos custos fi

xos dos custos de fabricação eram que o capital de giro po

deria ser reduzido com a introdução de estoques mais desva

lorizados do que aqueles que eram aceitos pelos bancos e P! 

la prática contábil da época; que era questionável se as 

avaliações de estoques pelo novo método poderiam ser acei

tas pelo "Internai Revenue Department" para os propósitos 

de imposto de renda; e que poderia existir uma dificuldade 

real de vender a idéia de que, apesar dos custos de fabrica 

ção estarem mais baixos, isto não deve~ia ser transferido 

para os preços de vendas desde que o aumento nas percenta

gens de margem deveriam ser usados para compensar os custos 

fixos de produção eliminados. Em contrapartida, Harris ob

serva que o seu sistema, simplifica o cálculo de custos de 

fabricação padrão porque elimina a controvérsia sobre o que 

é capacidade normal de produção; elimina os custos indire

tos de fabricação fixos como componente dos custos de fabri 

caçao, o que extingue a noção de custos sub ou super-absor

vidos, aumentando a confiança dos executivos nos novos cus 

tos padrões, os quais não incluem "Distribuições Arbitrá

rias'' de custos de fabricação fixo~; desenvolve o sistema 

(58) Jonathan N.Harris, "What Did we Earn Last Month?", NAA 

Bulletin, Janeiro de 1936. 
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de custos padr6es fazendo-o ainda mais Gtil no controle dos 

custos de fabricação efetivos; elimina as despesas de prod~ 

ção variáveis como sendo um fator a ser considerado no orça 

mente de controle de despesas da organização; e garante pa

ra a administração um retorno maior por cada dólar gasto na 

contabilidade. 

Anos mais tarde, num trabalho do comitê de pesquisa, 

o N.A.A. publicou o seu "Research Series n9 23", sobre cus-

teio direto, trabalho este bastante mais completo e que 

apresenta as seguintes vantagens de se usar este método:C59) 

1. Os dados de custo-volume-lucro, necessários ao 

propósito de planejamento de lucro, são diretamente obtidos 

dos relatórios contábeis regulares. Até então a administra-

çao tinha que trabalhar com dois lotes de dados distintos 

para relacionar um ao outro. 

2. O lucro de um período não é afetado por mudanças 

na absorção de custos fixos resultante do aumento ou redu-

ção do volume de estoques. Mantendo-se os demais fatores 

constantes (preço de venda, custos, mix de vendas), os lu-

cros movem-se na mesma direção das vendas quando se usa o 

sistema de custeio direto. 

3. Os custos de produção e demonstrativos de resulta 

dos no sistema de custeio direto, acompanham melhor o racio 

(59) NAA Research Series n9 23: Direct Costing, NAA Bulletin, 

Abril de 1953. Esta publicação, bem como a de Harris, 

pode ser encontrada integralmente em Raymond P .Marple, 

·Editor,"National Association on Accounting on 

Costing - Selected Papers", Abril de 1965. 

Direct 
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cínio da administração do que o sistema de custeio por ab

sorção. Por esta razão a administração acha mais fácil en

tender e usar os relatórios por este sistema. 

4. O impacto das despesas fixas sobre o lucro é enfa 

tiz~do dado qu~ o montante total de tais custos para o perí 

odo aparece no demonstrativo de resultados. 

5. Dados de lucro marginal facilitam a apreciação re 

lativa de produtos, territórios, tipos de clientes e outros 

segmentos do negócio sem que os resultados sejam obscureci-

dos pela alocação de custos fixos. 

6. O custeio direto amarra-se .com planos efetivos P! 

ra controle de custos tanto quanto com custeio padrão e com 

orçamento~ flexíveis. De fato, o ~rçamento flexível é um as 

pecto do custeio diieto que leva muitas empresas a adotarem 

este sistema apenas por este propósito. 

7. O sistema de custeio direto constitui um conceito 

de custo de estoque que se amarra intimamente com os gastos 

desembolsados necessários à produção de bens. 

Horngren( 60) complementa que a margem de contribui-

çao e instrumento precioso na escolha do mix de produtos, 

na decisão de se eliminar um produto ou não, em decisões es 

peciais de redução de preços, descontos, etc., nas decisões 

de investimentos, e na rapidez com que permite compor as re 

lações entre custo-volume e lucro. 

(60) Charles T.Horngren, "Contabilidade de Custos: Um Enfo

que Administrativo", óp.cit. 
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Entretanto, o que se nota hoje, apesar das vantagens 

que o sistema de custeio direto apresenta, é que a grande 

maioria das empresas continuam com a pritica de alocar os 

custos. Zimmerman( 6 l) observa que "a visão predominante dos 

pesquisadores contibeis varia da posição que a determinação 

de como alocar custos é essencialmente uma decisão arbitri-

ria até a visão que alocações de custos são muito específi-

cas de firma para firma para que possa ser determinada uma 

regra geral ... Não obstante, as firmas continuam alocar cus 

tos independentemente das opiniões contrárias". 

Assim como no-sistema de .custeio direto, os defenso-

res da pritica de alocar custos, como faz o sistema de cus

teio por absorção, defendem as seguintes vantagens para seu 

sistema: 

1. No sistema de custeio por absorção, dado que os 

custos fixos não são considerados como custos do período, 

mas sim custos do ~reduto, estes custos são demonstrados no 

resultado na mesma base de tempo em que ocorrem as vendas. 

2. Através do reconhecimento de uma capacidade nor

mal de produção, o sistema de custeio direto prove amplas 

informações para controle e tomada de decisões, a saber, va 

riações dos custos de produção e despesas com a capacidade 

ociosa. 

3. A apropriªção dos custos fixos aos custos dos pro 

dutos fabricados prove bases s6lidas para fixação de preços. 

(61) Jerold L.Zimmerman, "The Costs and Benefits of Cost 

Allocations'', The Accounting Review, Julho de 1979. 
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4. O-sistema de custeio por absorção prove um custo 

de produto fabricado condizente com os princípios contábeis 

geralmente aceitos, no que tange a avaliação de estoques. 

S. O sistema de custeio por absorção ajuda no plane

jamento e controle_ da produção. De fato, dado que a propor~ 

ção entre custos fixos e variáveis variam de produto para 

produto, é possível se distribuir melhor os produtos_ entre 

as suas linhas de montagem conhecendo-se os custos totais. 

Os custos totais ajudam a conhecer a melhor composição de 

montagem e o desempenho da fábrica com relação às vendas e 

ao lucro. 

6. O sistema de custeio por absorção permite vislum 

brar melhor o problema de escolha de alternativas de inves-

timento, tais como, expandir ou não a fábrica, fazer ou com 

prar, repor máquinas obsoletas e etc. 

7. Os custos totais por departamentos nio podem ser 

usados efetivamente como instrumentos de avaliação das pes

soas responsáveis, entretanto, eles são instrumentos psico-

16gicos efetivos para fazer um gerente consciente da signi

ficância de todos os custos que .ele administra. Este aspec

to é considerado atualmente como. fator importante de motiva 

- (62) çao. 

(62) Para maiores detalhes sobre as vantagens do custeio por 

absorção, veja por exemplo: - John A.Beckett, "A Study 

of the Principies of Allocating Costs", The Accounting 

Review, Julho de 1951. 

- Jerold L.Zimmerman, "The Costs and Benefits of Cost 

Allocations", op.cit. 

- John W.Ludwig, "Inaccuracies of Direct Costing",Apud, 

Raymond P.Marple, Editor, op.cit. 
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Raramente uma informação é totalmente inútil para a 

administração. Mas comumente muita informação deixa de ser 

analisada ou transmitida porque, no contexto geral, sua prl 

oridade é pequena, e o tempo disponiiel por parte da pessoa 

a quem se destina j muito ~scasso para dela se ocupar.Logo, 

tornou-se inútil. 

Cada informação gera um gasto (nenhuma é gratuita) 

e pode trazer um benefício. Esta relação entre gasto e ben~ 

fício precisa ser muito bem avaliada na hora da implantação 

de um sistema, e mesmo depois, durante todo seu funcionamen 

to. Desta forma a apreciação de um .sistema de custeio deve, 

sobretudo, considerar os objetivos de informação envolvi-

dos, a estrutura organizacional desejada, e as característi 

cas gerais de funcionamento da empresa como um todo. As van 

tagens apresentadas para os dois sistemas anteriormente,são 

colocadas num contexto generalizado de situação. Não quere

mos dizer com isto que devam ser desprezadas, mas sim _ que 

devam ser permanentemente reavaliadas de caso para caso,sem 

esquecer as principais dificuldades que os dois sistemas 

apresentam, resumidamente: 

1. No sistema de custeio direto, podem ser encontra

das algumas dificuldades em distinguir os componentes fixos 

e variáveis dos custos de fabricação. Em particular, certos 

custos semivariáveis podem exigir classificações mais ou me 

nos arbitrárias dos seus componentes fixos e variáveis. 

2. No sistema de custeio por ahsorção,-a alocação de 

alguns custos indiretos de fabricação fixos pode, igualmen-
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te, ser dificultosa, o que pode, de certa forma, t-i r ar um 

pouco da confiabilidade dos dados. 

3. O sistema de custeio direto não determina os cus

tos completos de fabricação no processo de custeio de prod~ 

ção. Uma alocaçio ~uplementar de custos indiretos fixos, 

pressupondo-se volume normal ou uma outra base qualquer, p~ 

de ser necessiria para fixação de preços a longo prazo e ou 

tras tomadas de decisão a longo prazo. 

4. O sistema de custeio por absorção, ao contririo 

do que foi exposto acima~ ~ mais ineficiente na tomada de 

decisões·não rotineiias,·tais comoi eliminar um produtb ou 

não, e fixação de preços.especiais de curto prazo. 

5. No sistema de custeio direto existem problemas 

quanto a sua aceitabilidade para custeio de estoques, nos 

demonstrativos financeiros preparados para os acionistas e 

pGblico em geral, e para efeito de imposto de renda~ 

6. O sistema de custeio por absorção, por considerar 

os custos indiretos dixos nos estoques, e dado que estes cus 

tos não são fixos por unidade produzida, pode ocorrer perí~ 

dos em que os custos de fabricação por_unidade sejam basta~ 

te heterogêneos, ocorrendo efeitos nos demonstrativos de re 

sultados que não são facilmente entendidos pela administra 

çao. 

CONTABILIDADE FINANCEIRA, GERENCIAL E DE CUSTOS 

Muito falamos at~ então que a contabilidade de cus-

tos pode ser integrada ou não à contabilidade financeira. 

Mas o que significa "Custo Integrado e Coordenado" com a 
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contabilidade? MartinsL63) observa que existe a coordenação 

e a integração quando: 

"a) Os valores apropriados por custos estão 

também inseridos na contabilidade financeira.I~ 

to significa que não se aceitam materia:is . aprE_ 

priados~ a não ser pelos seus valores contá

beis. Não· são aceitos v a lares de repos.ição atuais 

ou futuros~ preços de mercado etc. Não se admi

te também a introdução no custo contábil do pr~ 

duto de valores atribuidos~ tais como juro so

bre capital próprio~- a'luguel de imóv~l de pro-:

priedade da empresa~ etc. Em resumo~ a contabi

lidade de custos apropria aos produtos valores 

registrados pela contabilidade financeira. 

b) A apropriação é feita a base dos principias 

contábeis geralmente aceitos. 

c) Os valores de custo de cada produto estão 

apoiados em registros~ cálculos e mapas que evi 

denciam claramente a transposição de sua origem 

[contabilidade financeira) ao seu fim (produtos 

acabados ou em transformação)". 

Não existe assim a necessidade de registro da conta

bilidade de custos no diário ou na razão da empresa para 

que se tenha a interligação. Entretanto, a legislação fis

cal em vigor no Brasil, prev~ que, ~aso não exista esta in-

(63) Eliseu Martins, "Contabilidade de Custos", op.cit. 
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terligação {sendo :sempre feita- ·3:través de:> custeio por absor 

ção), deve.se utilizar as fórmulas abaixo para cilculo dos 

valores de estoques finais de produtos acabados e em elabo-

raçao. 

a) Produto~ a~abados 

no período base. 

701 do maior preço de venda 

b) Produtos em processamento - 56% do maior preço de 

venda no período base, ou então, uma vez e meia o maior cus 

to das matérias primas adquiridas no período base. 

Estes percentuais, fixados arbitrariamente, funcio-

nam como uma espécie de penalidade -p~ra as e111.p~esas que não 

possuem esta interligação. 

Para efeito de nosso trabalho, como um relatório for 

mal para a contabilidade financeira a demonstração de custo 

dos produtos fabricados é adequada. Este enfoque da contabl 

!idade financeira, de custos para avaliação de estoques e 

demonstrativo de resultados com ~nfase para os relatórios 

externos, relega as funções de gerenciamento da empresa. 

HorngrenC64 ) observa que, em sua interpretação, "a contabi

lidade de custos é a cont~bilidade gerencial acrescida de 

uma pequena parte da contabilidade financeira - ... 
a medida 

que sua função de custeio de produto satisfaz às necessida

des dos relatórios externos. A acumulação da dados- custeio 

de estoques - é apenas um aspecto dos deveres do contador 

gerencial". 

(64) Charles T.Horngren, "Contabilidade de Custos: Um Enfo

que ·Administrativo", op.cit. 
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O aspecto gerencial da contabilidade d~ custos tem 

tornado-se o campo mais dinâmico da teoria contábil, por 1! 

bertar a contabilidade financeira da sua camisa de força, 

suas informações têm se tornado as mais exigidas pela admi

nistração. Procura~os, de~ta forma, sempre que nos teferi

mos a sistemas de custeio, desprezar, propositalmente o as

pecto de integração com a.contabilidade financeira. 
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AS EMPRESAS DE PRESTAÇJ\0 DE SERVIÇOS 

Conhecendo-se a origem hist6rica da coniabilidade de 

custos, podemos entender por que se generalizou a idéia,ta~ 

to na pritica quanto na maioria dos livros textos, de enfo

·car predominantemente a ind~stria. Procurando-~e distinguir 

a multiplicidade de atividades existentes em três catego

rias, a saber, atividade industrial, atividade comercial e 

atividade de prestação de serviços, verificamos que a empr~ 

sa fabril realiza três operaç5es-chave: compra, fabricação 

e venda. A existência do processo de fabricação nas opera-

ç5es deste tipo de empresa traz importantes consideraç5es 

ao processo contábil. Em primeiro lugar, os itens que adqui 

re não são para revenda em sua forma original; ao invés dis 

so pretende-se convertê-los· em outras formas através do 

processo fabril. Isto torna o preço de aquisição dos itens 

inadequado para ser assumido como cifra do custo dos produ

tos vendidos por ocasião da venda, porque mudou a forma dos 

itens. Segundo, algumas operaç5es não são evidenciadas pela 

transação com terceiros; as operações relativas ao processo 

fabril são realizadas no interior da empresa. Isto requer o 

estabelecimento internamente de certos dados, porque preços 

de negociação ~reços estabelecidos como resultado da nego

ciação com terceiros) inexistem com relação i operação fa-
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bril, na medida em que terceiros não estão envolvidos. Des

ta forma, na atividade industrial a necessidade de custea

mento se torna presença obrigatória, dado a produção de 

bens. Nesta atividade, as informações de custos podem ser 

utilizadas para os_ três propósitos definidos por Anthony(6S): 

a) para a contabilidade financeira, b) para controle geren

cial e c) para tomada de decisão. Cabe, entretanto, indagar 

o porque da atividade comercial e da atividade de prestação 

de serviços estarem ainda marginalizadas em tão amplo ins-

trumento administrativo. 

Na atividade comercial verificamos que .a empresa mer 

cantil realiza duas operações-chave: compra e venda. Na rea 

lização de cada uma das duas operações a empresa lida com 

terceiros; um fornecedor quando da compra, e um cliente qu~ 

do da venda, sendo que os ítens adquiridos geralmente já se 

encontram em condições de venda; 6 necessário agregar muito 

pouco antes da entrega aos clientes. Como resultado dessas 

características, os procedimentos contábeis necessários pa-

ra registrar as duas operações são razoavelmente diretos. 

A atividade de prestação de serviços, diverge tanto 

da atividade comercial quanto da atividade industrial para 

os propósitos de nosso estudo. Procuraremos analisá-la sob 

dois enfoques: primeiro, sob a sua relevância no panorama 

econ6mico. Segundo, as suas características g~rais ~e oper! 

çao. 

(65) Robert N.Anthony, "Contabilidade Gerencial", 

Atlas, 1981. 

Editora 
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ASPECTOS ECONOMICOS DA PRESTAÇÃO DE SERVI~OS 

Muitas das análises que podemos encontrar acerca do 

desenvolvimento de uma economia, enfatizam a subdivisão em 

três setores básicos: o primário, secundário e terciário. 

Tradicionalmente, -o setor terciário da economia tem sido de 

finido, por resíduo, com algumas nuances, pelo conjunto de 

atividades produtivas outras que as agrícolas, pecuárias, 

extrativa vegetal, animal e mineral, as indústrias de tran~ 

formação, construção civil, suprimento de gás, energia el€

trica e água, transporte e comunicações. Estes Últimos cin

co ramos da a ti v idade econômica, principalmente, . têm ::.~sido 

objeto de classificação, ora no setor secundário, ora no s~ 

tor terciário, nos diferentes textos da literatura especia-

lizada. De maneira geral, por€m, as atividades primárias s~ 

riam caracterizadas pela produção de mercadorias obtida~, 

principalmente, com o concurso dos recursos naturais,enquag 

to que as atividades secundárias se distinguiram pela trans 

formação, beneficiamento e/ou modificação de mat€rias pri

mas e de mercadorias destinadas à utilização final. Assim, 

em ambos os setores a produção pode ser medida segundo uma 

unidade física qualquer, sendo este aspecto uma caracterís-

. d - . . . d d (66 ) t1ca as propr1as at1v1 a es. 

Por exclusão, o setor terciário reúne todas as ativi 

dades cuja produção não é, em geral, mensurável em unidades 

(66) Wanderly J.M.de Almeida e Maria da Conceição Silva,"D_! 

nimica do Setor Serviços no Brasil: Emprego e Produto'~ 

Coleção Relatórios de Pesquisa, IPEA, Vol. -~18, 1973. 
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físicas. Neste setor, num sentido restrito, o produto some~ 

te existe durante o processo produtivo, não sendo possível 

manter-se um estoque dos bens obtidos. Essa característica 

abstrata é comum a todas as atividades do setor terciário, 

apesar de constituir, possivelmente, uma das poucas seme

lhanças.C67) 

Em termos estatísticos, a posição destes três seto-

res no que tange à absorção de mão de obra, participação no 

produto interno bruto e etc., dá aos economistas condições 

de avaliar o estágio de desenvolvimento de uma economia e 

prever alguns comportamentos ·futuros. Clark(~S) ··enfatizou o 

domínio de diferentes setores da economia em diferentes es-

tágios de seu desenvolvimento e modernização. Para ele, de-

senvolvimento é um processo de domínio sucessivo do setor 

de produção primário "agricultura" seguido do setor de pro

dução secundário "manufatura" e., por fim, _do seto_r _t_erci.á- __ 

rio "comércio e serviços". Em sua análise o crescimento eco 

nômico inicia-se no período que se estende entre o domínio 

dos setores primários e secundários de produção.Almeida( 69 ) 

em seu trabalho, observa que: 

(67) Wanderly J.M.de Almeida e Maria da Conceição Silva,"Di 

nâmica do Setor Serviços no Brasil: Emprego e Produto", 

Coleção Relatórios de Pesquisa, IPEA, Vol. 18, 1973. 

(68) Colin Clark, "The Condition of Economic Progress", Mac 

Millan, 1940. 

(69) Wanderly J.M.d~ Almeida, "Serviços .e Desenvolvimento 
Economico no .Brasil:. Aspectos Setoriais e suas Implica 

ções", Coleção Relatórios de Pesquisa, IPEA, ·vol. ·. 23, 

1974. 



"Sucede que moderna~ente as economias considera 

das desenvolvidas caracterizam-se por um eleva

do grau de industrialização, por uma baixa par

ticipação das atividades agr{colas na absorção 

de mão deohra, e por uma elevada participação 

do setor serviços no produto e na força de tra

balho". 

83. 

Em análise elaborada a partir do quadro apresentado 

na década de 60, Almeida nos aponta que: 

"Observa-se no Brasil uma baixa participação da 

indústria na geração do produto e no emprego to 

tal, um contingente de trabalhadores rurais ef~ 

tivamente grande, ao mesmo tempo em que as ati

vidades terciárias exibem {ndices de participa

çao por vezes comparáveis àqueles atualmente ex 

perimentados pelos pa{ses já desenvolvidos. Nu

ma classificação rostowiana, este aspecto estr~ 

tural da economia brasileira sugere um estágio 

ainda pouco avançado de desenvolvimento e, ao 

mesmo tempo, um setor serviços provavelmente su 

perdimensionado. Todavia, a aceleração do ritmo 

de crescimento e as constantes modificações es

truturais do prod~to interno e da força de tra

balho observadas no Último decinio, indicam que 

se trata de uma fase de transição para um está

gio mais elevado de desenvolvimento.econômico ... 



Supondo-se a manutençao destas tendências, deve 

se esperar ainda um cont{nuo aumento da impor-

tancia relativa do setor serviços tanto na ab-

sorção da força de trabalho quanto na geraçao 

da renda in~erna. Esta expansão, porim, dever5 

processar-se num ritmo inferior àquele experi-

mentado pelas atividades industriais, levando à 

formação de uma estrutura mais moderna de acor-

do com um estágio mais avançado de desenvolvi

mento da economia". ( 70 ) 

84. 

De fato, como podemos notar atualmente, o setor ser

viços tem um papel significativo na formação da renda inter 

na, e vem se ampliando gradativamente. 

(70) Wanderly J.M.de Almeida, ~serviços e Des~nvolvimento 

Econômico no Brasil: Aspectos Setoriais e suas Implic~ 

ções", op.cit. 
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Distribuição Setorial do Produto Interno Bruto a Custo de 

Fatores (mais Imputação de Serviços de Intermediação Finan

ceira) - A Preços de 1970 em percentagem. 

SETORES 
ANOS 

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO TOTAL 

19 70 11,7 35,4 52,9 100,0 

1971 11,6 35,4 53,0 100,0 

1972 10,9 36,0 53,1 100,0 

1973 9,9 36,9 53,2 100,0 

1974 9 '8 36,6 53,6 100,0 

1975 9,7 36,8 53,5 100,0 

1976 9,1 37,7 53,2 100,0 

1977 9,6 37,1 53,3 100,0 

1978 9,0 37,9 53,1 100,0 

1979 8' 8 38,0 53,2 100,0 

1980 8,8 38,2 53,0 100,0 

1981 9 '5 36,8 53,7 100,0 

1982 9,1 36,7 54,2 100 'o 
198.3 9,6 35,6 54,8 100,0 

1984 9,6 36,3 54,1 100,0 

--

Fonte: Conjuntura Econ6mica, Vol. 39, n9 3, Março de 1985. 
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Dentro do quadro em que se insere as estatísticas 

oficiais, entretanto, existe uma variedade e dissimilidade 

de bens produzidos no setor terciário pelo menos tão grande 

quanto se poderia observar no rol dos bens (merca~orias)pr~ 

duzidos nos setores primário e secundário. Assim,· por exem

plo, somente a característica de bem abstrato justificaria 

a inclusão numa mesma categoria dos produtos fornecidos por 

um restaurante e pelo governo na administração geral. A pri 

meira dessas entidades econômicas produz uma mercadoria (pr~ 

paração de alimentos) que de outra forma seria classificada 

na indfistria de transfoimaçio, aliada i facilitação do con

sumo, enqUanto a segunda (administração governamental) for-

nece como produto a garantia de satisfação dos interesses 

gerais da coletividade. Os exemplos podem ser multiplicados 

ad infinitum, o que dispensa maiores comentários a respeito. 

De uma maneira geral, entretanto, dentro da atual di 

mensao do setor serviços no Brasil, uma análise da sua es

trutura e composiçao por atividade revela que uma expressi-

va parcela da força de trabalho ~esse setor ainda exerce 

atividades de caráter bastante tradicional, tais como, co

m~rcio de g~neros alimentícios, com~rcio ambulante em fei

ras e mercados, serviços dom~sticos remunerados, e confec

ção, conservação e reparação de vestuário. 
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Força de Trabalho Terciiria, Segundo Principais Ramos de 

Atividade em 1970 - Brasil 

Pessoal Total da 

Ramos de Atividades Ocupado em % do Receita % do 
31.12.1980 Setor setor -

(1000) (1000) 

1. Serviços de Alojamento 133 5,0 48.310 3,4 

2. Serviços de Alimentação 737 27,6 274.170 19,1 

3. Serviços de Reparação, Manutenção e 
Instalação 441 16,5 129.681 9,0 

4. Serviços de Confecção sob Medida 71 2,7 16.244 1,1 

S. Serviços Pessoais 44 1,6 13.857 1,0 

6. Serviços de Higiene Pessoal 100 3,7 18.397 1,3 

7. Serviços de Radiodifusão e Televisã: 33 1,2 37.998 2,6 

8 •. Serviços de Diversões 33 1,2 14.637 1,0 

9. Serviços auxiliares de agricultura, 
da pecuiria e de reflorestamento 
executados sob contrato 69 2,6 30.703 2,1 

10. Serviços auxiliares do comércio e 
da locação de bens e serviços 69 2,6 125.516 8,7 

. 11. Serviços auxiliares financeiros e 
de seguros e capitalização 40 1,5 171.836 11,9 

12. Serviços auxiliares de transporte 80 3,1 91.817 6,4 

13. Serviços de assessoria técnica em 
construção: adm. e fiscal. de obras 
agenciamento e locação de mão de 
obra espec. em construção; serviços 
de geodesia, geologia e prospecção; 
levantamentos topogrificos e aerofo 
togramétricos; estudo e demarcação-
do solo; vistoria, ensaio e materi-
al; e outros serviços especializa-
dos em construção 106 4,0 93.803 6,5 

14. Serviços auxiliares de limpeza, hi-
gienização, decoração e outros ser-
viços executados em prédios e domi-
cílios 184 6,9 26.236 1,8 

15. Serviços auxiliares prestados a em-
presas, a entidades e a pessoas 397 14,9 211.334 14,7 

16. Serviços auxiliares de saúde 33 1,2 13.283 0,9 

17. Serviços de compra, venda, loteamen 
to, incorp., adm.Iocação e arrenda-
mente de bens imóveis 99 3,7 120.680 8,5 

TOTAL SETOR TERCIÁRIO 2.669 100,0 1. 438.50 2 100,0 

Fonte: IX Recenseamento Geral-1980, Vol.S, n9 1, IBGE. 
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Para efeito de nosso estudo, as definiç5es encontra

das nos grupos de serviços do setor terciário são por demais 

abrangentes. Primeiro porque muitas dessas definições ainda 

sao um atributo do homem individualmente se falando, e como 

tal as noções de controle de custos ~ão, em geral, intrfnse 

cas e imediatas, sendo os objetivos de negócio traçados 

mais de acordo com as necessidades do momento. Segundo por-

que muitas das definições se referem às atividades comer-

ciais, as quais isolamos e definimos anteriormente nossa p~ 

sição sob o ponto de vista da contabilidade de custos. 

O trabalho, volta-se mais, para as atividades de pres 

tação de serviços que estão deixando de ser um atributo do 

homem e organizando-se como empresas, no sentido mais amplo 

da palavra. Assim sendo, destacaríamos as empresas de apoio 

e assessoria em construção, as empresas financeiras e de se 

guros e capitalizaçio, as empresas de transportes, de pro

cessamento de dados, de auditoria, consultoria e assessoria 

técnica, etc. Estas empresás, de acordo com o censo de 1980, 

sio responsáveis por 34,8% do pessoal ocupado em 31.12.1980 

e responderam por 61,9% da receita total do setor terciário 

naquele ano. 

Desta forma, sob o ponto de vista da relevância eco

nômica das empresas de prestação de serviços, justifica-se 

uma investigação sob o ponto de vista da contabilidade de 

custos neste setor, por sua própria dimensão. 
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CARACTER!STICAS DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Nos referimos anteriormente que a atividade de pres-

tação de serviços diverge tanto da atividade industrial quag 

to da atividade comercial, para os propósi~os de nossos es-

tudos. Esta afirmação passa a ser mais evidente 
.. 
a medida 

que analisamos melhor as características de cada atividade. 

A empresa comercial realiza duas operações básicas, 

compra e venda de mercadorias, sendo que, geralmente, a me~ 

cadoria adquirida já se encontra na forma final para venda, 

não existindo assim qualquer processo de transformação e, 

consequentemente, de agregação de custos. Já na empresa de 

prestação de serviços, em geral, existe um.processo de tr~ 

formação do bem antes da sua venda. Tomemos por exemplo uma 

empresa de auditoria, a partir de uma entrada de dados (da-

dos contábeis de um cliente eventual), processa-se com pro

cedimentos próprios uma investigação e análise, produzindo, 

como mercadoria final, um parecer sobre as demonstrações fi 

nanceiras. Neste processo passa a existir um valor agregado 

ao bem, valor este a que se deve ser considerado nu~a anãli 

se de custos. 

A empresa industrial, assim como a empresa de prest~ 

çao de serviços realiza três operações-chave, compra, tran~ 

formação e venda, que, como já vimos, agregam custos à mer-

cadoria. A empresa de prestação de serviços, ao nosso ver, 

díferencia-se das indústrias em dois pontos básicos: 

1) O valor agregado nos serviços ~ de natureza mais 

abstrata que na atividade industrial. e geralmente intangí

vel, exigindo assim-procedimentos diferenciados daqueles en 
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centrados nos livros textos de contabilidade de custos. 

2) Em muitas empresas de prestação de serviços nao 

existem estoques, ou seja, os custos se expiram conforme a 

sua ocorrência. Nestes casos, a contabilidade de custos, ao 

contririo da empresa industrial, não 6 utilizada para os 

propósitos de custeio de estoques e passa a ter um efeito 

quase irrelevante para efeito de balanço. 

A necessidade de contabilidade de custos nas empre-

sas não industriais, desta forma, decorre mais da sua fun-

çao para controle gerencial e tomada de decisão do que se 

atender às necessidades da contabilidade financeira. Sobre 

isso, Martins observa: 

"Com o advinto da nova forma de se usar contabi 

lidade de custos~ ocorreu a sua maior utiliza-

çao em outros campos que não o industrial. Nó 

caso de instituiç5es não tipicamente daquela n~ 

tureza~ tais como instituiç5es financeiras~ em-
..---- ---·---- • --~ ·- < -~- ··---4 

presas comerciais~ firmas de prestação de servi 

ços~ etc.~ onde seu uso para efeito de balanço 

era quase irrelevante (pela ausincia de esto-

ques)~ passou-se a explorar seu potencial para 

o controle e até para as tomadas de decis5es. 

Mesmo nas empresas prestadoras de serviços que 

eventualmente faziam uso de custos para avalia-

ção dos "estoques de serviços em andamento" ou 

seja~ para a avaliação dos custos incorridos em 

projetos aind~ n5o acabados~ seu campo alargou

se de maneira formidável. 



E hoje relativamente comum encontrarmos bancos~ 

financeiras~ lojas comerciais~ escritórios de 

planejamento~ de auditoria~ de consultoria etc. 

utilizando-se de contabilidade de custos". (?l) 

91. 

Essa maior penetração da contabilidade de custos em 

empresas de serviços pode ser exemplificada na criação do 

serviço federal de processamento de dados (SERPRO). A port~ 

ria GB-193 de 2 de junho de 1965 na Seção II, artigo 12, 

alínea b, observou no regimento básico da instituição que 

ao departamento financeiro compete, entre outras, manter em 

funcionamento um sistema de controle de custos. Posterior-

mente, na resolução n9 6 de 19 de ·julho de 1965, melhor se 

dispôs sobre este assunto. Esta resolução versou sobre a es 

trutura dos Órgãos do SERPRO e suas atribuições, e no seu 

artigo 89, ítem IV, marca definitivamente a obrigatoriedade 

de um sistema de custeio fixando as seguintes funções para 

a turma de controle de custos: 

a) Organizar os registros analíticos de custos, com 

base nos dados que lhe forem fornecidos, e mantê-los atuali 

zados. 

b) Colaborar no preparo dos orçamentos das propostas 

de serviços, indicando, com base nos dados que lhe forem 

fornecidos, os respectivos valores financeiros. 

c) Estabelecer o custo-hora padrão de cada operaçao, 

com base nos trabalhos realizados. 

(71) Eliseu.Martins, "Contabilidade de Custos", op.cit. 
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d) Emitir faturas dos serviços executados. 

e) Organizar estatísticas financeiras para a análise 

dos custos de produção. 

f) Opinar, quando solicitado, em assuntos de sua área 

de trabalho. 

g) Apresentar relatórios e súmulas de suas ativida

des nos prazos que forem estabelecidos. 

h) Executar outras atribuições que lhe forem determi 

nadas no campo de sua especialização. 

Vê-se, assim, que a contabilidade de custos deve ter 

lugar nas empresas de prestação de serviços, e procuraremos 

ilustrar este processo com a apresentação de dois casos. Es 

colhemos, para tal, duas empresas com características dis

tintas no que tange ao processo de produção. Uma das empre

sas, de projetos de engenharia, caracteriza-se por pequenas 

sornas invertidas no ativo operacional e possível presença 

de estoques. A outra empresa, um centro de processamento de 

dados, caracteriza-se por grande montante de investimentos 

e estrutura de custos diversificada. 



PARTE IV 

CONTABILIDADE DE CUSTOS EM UMA EMPRESA DE PROJETOS DE ENGE-

NHARIA 

Através deste tópico, procuraremos mostrar como pode 

se dar um processo de implantação de sistemas de custos pa

ra uma empresa de prestação de serviços de projetos de eng~ 

nharia. Pretendemos com isso ilustrar como o processo de 

custeio pode se aplicar no setor terciário e mais diretamen 

te neste tipo de organização. Para tal, nos apoiaremos na 

apresentação de um caso como forma de direcionamento. 

Como vimos anteriormente, o sistema de custeio acaba 

por ser norteado pelas particulariedades da organização com 

ele envolvida. Como se por empresas de projetos de engenha

ria não pudéssemos incluir uma série de empresas distintas, 

um sistema de informações depende primordialmente de pes

soas, o que, por si só, amplia sobremaneira o número de va

riáveis envolvidas no seu processo de implantação. Mais do 

que se ater às especificidades do caso coletado, entretan

to, acreditamos que prevalecer a noção sist~mica e utilitá

ria deste tipo de instrumento dentro da organização atende~ 

ria melhor os objetivos do trabalho. 
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APRESENTAÇÃO HIST0RICA(?Z) 

A "Projetos de Engenharia" é uma sociedade limitada, 

fundada em 1951 com o objetivo de projetar e construir es

truturas de madeira para grandes vãos (tais como alguns te

lhados de oficinas- e armazéns). Apoiava-se, na época, na 

boa formação técnica dos s6cios e no pouco preparo da mao 

de obra nacional. No hist6rico de suas atividades, entretan 

to, sempre verificou-se a presença da indústria açucareira 

do Estado de São Paulo. Esta indústria marcou o desenvolvi 

mento e delineou muitas das características atuais de oper~ 

ção da empresa. 

Quando, por volta de meados dos anos 50, deu-se o 

início do desenvolvimento da indústria canavieira em nosso 

estado, a "Projetos de Engenharia Ltda", que até então vi

nha se ocupando de pequenas obras, passou a se dedicar ex

clusivamente ao novo mercado. Primeiro na construção e po~ 

teriorm~nte na manutenção, gerou-se um volume razoável de 

obras até por volta de 1964. Este mercado tinha muitas esp~ 

cificidades, tanto comerciais quanto operacionais, o que 

forçou a empresa a uma série de adaptações. Como um primei

ro aspecto, os serviços de engenharia para as usinas conta~ 

vam com mao de obra e materiais locais, o que tornava difí

cil empreitar, absorvendo assim apenas projetos. Em segundo 

lugar, mais do que os aspectos técnicos, este mercado esta-

(72) Por solicitação da empresa, procuramos omitir o nome 

e os dados financeiros reais, o que acreditamos em na

da ter sido prejudicial ao desenvolvimento do trabalho. 
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va calcado nas relações pessoais de confiança, o que fez 

com que a atividade comercial ficasse extremamente informal 

e o mercado muito fechado para um círculo pequeno de empre

sas. 

Em 1964, o preço do açficar sofreu uma forte depres-

sao internacional, e com isto cessaram-se as solicitações 

de serviços .. A "Projetos de Engenharia L tda" arcou di reta

mente com isto, sobrevivendo, até a retomada do açficar nos 

anos 70, de pequenas obras. Os anos 70, entretanto, com a 

retomada do açficar e o surgimento do proálcool, foram os 

anos mais pr6speros da vida da companhia. Nesta fase .evo

lui-se o quadro de funcionários de 5 para 60 colaboradores 

e estruturou-se organizacionalmente e operacionalmente para 

a forma que a encontramos hoje. Atualmente a "Projetos de 

Engenharia Ltda" fatura cerca de US$ 800.000 ao ano ofere

cendo serviços de projetos e assessoria técnica de execução 

nas áreas civil, elétrica e mecânica, bem como, planejamen

to de manutenção (_programação visando a redução de gastos) , 

exames metalográficos e ensaios de laborat6rio em geral. Em 

termos de mercado, a indfistria açucareira continua sendo a 

principal fonte de receitas da empresa, entretanto, a parti 

cipação das empresas de processamento de 61eo vegetal, bem 

como de laranja, tem crescido substancialmente. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Até os anos 70, dado ao reduzido nfimero de funcioná

rios, a estrutura organizacional da empresa era mantida in

formalmente e as atribuições definidas aleatoriamente, a 
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partir das circunstâncias em que o trabalho surgia. A estru 

tura definida posteriormente, em época de grande desenvolvi 

mento, é a mesma que prevalece atualmente: 

I 
~TO RIA INIS-

TIVA 

T. DEPAR 
ADMI 
NISTR 

-
. 

I 
I 

DEPART. 
DE CON 
TABIL-:-

ORGANOGRAMA 

PRESI- ' 

DENCIA 

I 
I 

DIRETORIA 
Tl!CNICA 

I 
I 

CEN1ROJ DEPART. DEPART. 
PROCES ENGEN. ENGEN. 
DADOS MECÃN. El.ETR. 

I 
DEPART. 
ENGEN. 
CIVIL 

Esta estrutura, que é preenchida por 60 colaborado

res, embora formalizada não estabelece atribuições burocrá

ticas rígidas, principalmente no que tange à área adminis

trativa. As atribuições ficaram de certa forma estabeleci-

das a partir dos usos e costumes, notando-se uma rede infor 

mal de comunicação bastante grande na organização. 

I - Diretoria Administrativa - Esta Diretoria conta com 6 

colaboradores, sendo 4 adminiitrativos e 2 contábeis. O de-

partamento administrativo zela pelo contas a pagar, contas 

a receber, contatos bancários, compras, manutenção e outras 

atividades de caráter mais esporádicos. Dentro deste depar

·tamento não se p~aticam as noções de organização e métodos 
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encontradas nas grandes corporaçoes. Praticamente, o volume 

de operações administrativas é bastante reduzido na empresa, 

o que faz com que a maior parte do tempo seja dedicado ao 

cumprimento de algumas atividades de secretariado. 

O departame-nto contábil tem o objetivo exclusivo de 

atender às necessidades fiscais e legais. Os dados financei 

ros, em sua escrituração, procuram apenas obedecer a legis

lação em vigor, e assim sendo, são relegados no processo de 

tomada de decisão e gerenciamento da companhia. Os relató

rios emitidos procuram refletir o maior grau de sintetiza

ção permitido, e em muito pouco contribuem como informação. 

II - Diretoria Técnica - Esta Diretoria conta com 54 colabo 

radores, sendo a grande maioria composta de engenheiros.Além 

da responsabilidade técnica pelos serviços, esta área, con

comitantemente à Presidência, assume também a responsabili

dade comercial. Na prática o presidente concentra alguns 

clientes e a Diretoria Técnica outros, em trabalhos que vao 

desde levantamentos preliminares até negociação de contra

tos. 

Todo o processo de gerenciamento dos recursos também 

é feito por esta área e sobre eles é baseado o processo de

cisório da companhia. 

III - Departamento de Custos - Na "Projetos de Engenharia 

Ltda'', inexiste a atividade de custeio ~ormalizada em sua 

estrutura organizacional. Os dados de custos, quando exis

tentes, são preparados por meio de simulações a fim de aten 
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der uma necessidade momentânea. Estas simulações, em geral, 

sao preparadas pela Diretoria Técnica sem preocupaçao com 

~~ consist~ncia. Não se utiliza a contabilidade de custos para 

efeito de elaboração do balanço e do demonstrativo do resul 

tado, e, desta fo~ma, não existem conciliações dos dados ob 

tidos com os registrados na contabilidade financeira. 

ESTRUTURA OPERACIONAL 

A origem das atividades operacionais de uma empresa 

de projetos de engenharia normalmente se dá a partir da or

dem de um cliente para o Departamento Comercial. Isto não é 

diferente na 'JProj etos de Engenharia Ltda", como podem.os ve 

rificar pelo fluxo que segue: 
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No exercício de suas atividades comerciais, a Direto 

ria Técnica ou por solicitação de um cliente ou por verifi

caçao de um projeto potencial elabora uma proposta, que em 

geral trata-se de uma avaliação técnica preliminar, para 

apreciação por parte do cliente. Em decorrência do relacio

namento informal que a "Projetos de Engenharia Ltda" tem 

com o mercado~ dificilmente encontra-se um orçamento do pr~ 

jeto na proposta. Na verdade é comum que todo este proces

so inicial, até mesmo a aprovação do cliente, ocorra verbal 

mente. 

Com a aprovaçao por parte do cliente, a Diretoria 

Técnica em conjunto tom as gerências dos departamentos de 

engenharia procedem ao planejamento do projeto e elegem um 

coordenador. Este coordenador costuma ser o único funcioná

rio da empresa que mantém um vínculo permanente com o proj! 

to. Não existem equipes rígidas para cada trabalho. O coor

denador se encarrega de distribuir as tarefas conforme a 

disponibilidade e o nível técnico que o trabalho requer. 
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A partir de um quadro t~cnico disponível, os coorde-

nadares alocam recursos para irea de execuçao do projeto, 

contando sempre com o centro de processamento de dados como 

apoio. 

O ciclo de atividades operacionais da "Projetos de 

Engenharia Ltda" ~ geralmente curto dado a maioria dos cli-
' 

entes pertencerem i irea agroindustrial procurando utilizar 

a entresafra de produção para execuçao das obras. A nature-

za dos projetos executados também pode ser classificada de 

virias formas: 

a) Pelas características técnicas 

- Planejamento de manutenção 

- Exames de laboratório 

- Projetos elétricos 

- Projetos mecânicos 

- Projetos civis 

- Projetos interdepartamentais 

b) Pelo porte do projeto 

- Projetos grandes 

- Projetos pequenos 

c) Pela 
. ~ . 

da exper1enc1a empresa 

- Projetos novos 

Projetos . ~ desenvolvidos - Ja 

Tio logo o projeto seja executado, ele é encaminhado 

ao cliente para que se proceda o início da execução da obra. 

Esta execução é feita por pessoal próprio ou c~ntratado pe-
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lo cliente. A "Projetos de Engenharia Ltda" nomeia um supe.!_ 

visor de execução que, através de visitas periódicas, acom

panha e, caso ne~ess~rio, vai procedendo ajustes no projet~ 

A Diretoria Técnica mantém um controle de apontamen

to de horas para cada projeto.e todo o processo decisório é 

baseado neste controle. Na verdade, as horas de mão de obra 

são unidades bastante utilizadas não só internamente na em

presa mas também com terceiros, nas negociações, orçamentos 

etc. Para tal, na "Projetos de Engenharia Ltda", o aponta

mento é feito diariamente e compilado pelo centro de ~roce! 

sarnento de dados que mantém as estatísticas sempre disponí

veis. 

~ sobre o apontamento de horas do pessoal produtivo 

que são feitas as principais simulações de custos da compa

nhia. Utiliza-se em muitas destas simulaç~es o custo de mao 

de obra diretamente associado às horas apontadas. Neste con 

texto, as horas são valorizadas pelos custos de sal~rios e 

encargos de cada colaborador acrescidos das horas não aloca 

das de cada mes. Em outras palavras, os custos de salirios 

e encargos de determinado funcionirio são divididos pelo nQ 

mero de horas que ele alocou para projetos naquele período, 

independentemente de serem muitas ou poucas. O principal 

processo de tomada de decisão da companhia, entretanto, se 

resume na forma de faturamento. O faturamento da companhia, 

em geral, não é acordado previamente e é feito em média uma 

vez ao ano para cada cliente. 

Em época de faturamento procede-se a um inventirio 

dos projetos executados e estuda-se como faturar caso a ca

so, dentro de um dos parimetros a seguir. 
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a) Verifica-se os custos de horas alocadas conforme 

citado antes e acresce-se de um fator que representa o to

tal de gastos da empresa em proporçao aos salários dos técni 

cos. Este fator é calculado com base em um retrospecto dos 

Últimos 5 anos, dividindo-se o total de gastos da companhia 

pelos salários dos técnicos que têm suas horas apontadas, e 

comumente apresenta-se com peso relativo muito superior aos 

custos das horas. Apurado este custo, procede-se o fatura

mento com uma margem tal, que o preço da hora cobrado nunca 

exceda o preço médio no mercado. Este tipo de faturamento é 

geralmente utilizado para pequenos projetos. 

b) Através da lista de material consumido na execu

çao da obra, valoriza-se a obra pelas revistas especializa

das e cobra-se a base de 10% do custo total. Este tipo de 

faturamento é comumente adotado em grandes projetos. 

c) Verifica-se o preço cobrado para outros clientes 

e toma-o po~ base para novo faturamento. Este caso s6 é uti 

lizado para projetos já desenvolvidos onde s6 sao necessa

rios pequenos ajustes para serem vendidos a outros clientes. 

Na época em que se envia a fatura, o montante global 

é convertido em ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na 

cional) e o cliente é que estabelece o seu prazo de pagame~ 

tos, o que ocorre geralmente um ano mais tarde. A empresa 

não tem problemas de liquidez e nao adota o procedimento de 

fazer fluxo de caixa. 

No âmbito dos gastos, a estrutura média dos Últimos 

5 anos é a seguinte: 
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NATUREZA % 

Pessoal e Encargos 27 

Serviços Prestados por Terceiros 13 

Assessoria_ Técnica 12 

Reparos, Manutenção e Depre.do Imob. 12 

Viagens e Estadias 9 

Energia Elétrica 3 

Material de Consumo 3 

Outros Gastos 21 

TOTAL DE GASTOS 100 

Como podemos verificar, os sete principais itens de 

gastos da companhia perfazem o montante de 79% do total.Des 

ta forma, procuraremos nos ater a estas naturezas. 

* PESSOAL E ENCARGOS 

Encontramos aqui os salários e os encargos referen

tes a todos os colaboradores da companhia, excetuando a pr~ 

sidência e as duas diretorias. Inclui-se nesta natureza os 

gastos provenientes de horas extras, férias, 139 salário e 

outros encargos sociais. 

O pessoal administrativo representa cerca de 4% do 

montante total, sendo a mão de obra restante composta por 

técnicos. Os gastos referentes a mão de obra técnica, entre 

tanto, não apresentam comportamento homogêneo ao da mão de 

obra administrativa. Para determinados intervalos no volume 

de produção, os gastos referentes aos salários e encargos 
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do pessoal administrativo tendem a se manterem fixos. Eles 

não mantêm associabilidade direta com o volume de produção. 

De maneira oposta, os mesmos gastos para o pessoal t~cnico, 

entretanto, estão diretamente associados com o volume de 

s~rviços prestado~. A medida que aumenta o nGmero de proje

tos solicitados o montante de gastos de salários e encargos 

dos t~cnicos tende igualmente a crescer. 

* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 

Nesta categoria de gasto enquadram-se todos os servi 

ços de natureza t~cnica subcontratados a terceiros, tais co 

mo, trabalhos de medição, desenhos, projetos etc. Este tipo 

de gasto sempre está associado a um projeto ou a um cliente 

específico e mant~m relaç6es estreitas com o volume de pro

dução. Sempre que o volume de produção aumenta o montante 

de gastos tamb~m tende a subir. 

* ASSESSORIA TtCNICA 

Os gastos de assessoria t~cnica originam-se da parti 

cipação da empresa em intercâmbios, contratos de cessão de 

tecnologia, congressos e feiras nacionais e internacionais. 

Estes gastos ocorrem mais em função do treinamento do que 

da existência ou não de projetos. A parcela deste gasto que 

varia proporcionalmente com o volume de produção ~ muito p~ 

quena. 
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* REPAROS, MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 

A ocorrência de grandes montantes de imobilizado nao 

é característica comum às empresas de projetos de engenha-

ria. Isto se deu na "Projetos de Engenharia Ltda" que por 

ocasião de alta liquidez procurou investir em máquinas, mo-

tores e equipamentos pensando em futuras receitas de a lu-

guéis. A atual composição do ativo imobilizado da companhia 
.... e: 

Edificações 7% 

Móveis e Utensílios 17% 

Máquinas, Motores e Equipam. 71% 

Instalações 2% 

Veículos 3% 

Os reparos, manutenção e depreciação do imobilizado, 

analisados como um todo, geralmente representam montantes 

fixos por mês. 

* VIAGENS E ESTADIAS 

Os gastos com viagens e estadias têm origem nas visi 

tas aos clientes para fins de propostas e supervisão de ex~ 

cução do projeto. Estes gastos são, portanto, diretamente 

associados a um projeto ou a um cliente, e são repassados 

integralmente no faturamento. Eles costumam manter uma rela 

ção direta com o volume de serviços prestados pela campa-

nhia. 
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* ENERGIA ELETRICA 

E um gasto proveniente da infra-estrutura de traba-

lho (iluminação, computador, etc.) de natureza totalmente 

fixa. Não possui associabilidade ao volume de serviços pre~ 

tados pela companhia. 

* MATERIAL DE CONSUMO 

Esta natureza de gastos compoe-se de uma série de ma 

teriais de escrit6rio consumidos na execução dos trabalhos 

administrativos e técnicos. Normalmente este gasto se eleva 

i medida que cresce o volume de serviços prestados pela com 

panhia, sobretudo na parte destinada aos técnicos. 

* OUTROS GASTOS 

Se compõe de uma série de naturezas diferentes de 

gastos para o qual não é possível traçar um comportamento 

uniforme. Estes gastos individualmente são pouco represent~ 

tivos para a empresa dos quais destacamos os mais comuns: 

- Aluguel e condomínio de prédio 

- Impostos e taxas 

- Jornais e revistas 

- Comunicação 
~ 

- Telefone, agua, gas 

- Donativos e brindes 

- Devedores duvidosos 

- Propaganda 

- Despesas financeiras 

- Descontos 

- Correção monetiria 
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NECESSIDADES DA EMPRESA 

Com a necessidade de diversificação do mercado, como 

forma de redução dos riscos no negócio, e o aparecimento de 

novos produtos potenciais, a "Projetos de Engenharia Ltda", 

passa por uma fase- de transição bastante interessante. A i~ 

formalidade no processo de negociação que prevalece até en

tão por um lado mantém uma carteira de clientes bastante 

fiel a empresa, por outro lado entretanto, disseminou na 

companhia como uma forma de trabalho, o que tem prejudicado 

a entrada em novos mercados e trazido sérios prejuízos ao 

controle. Desta forma, nao se conhece atualmente a situação 

de lucro de produto ou de cliente e os mecanismos de contro 

le gerencial são insatisfatórios como instrumentos de infor 

maçao. 

No processo de levantamento de necessidades de info! 

maçao o corpo administrativo da companhia gira em torno de 

dois pontos fundamentais: clientes e projetos. Observa-se 

claramente que, atuando no atual contexto, a administração 

da empresa não se sente segura em definir objetivos para com 

um sistemade custeio ou mesmo de maior abrangência. Para 

efeito de desenvolvimento de nosso trabalho, portanto, pro

curamos destacar as principais características destes dois 

assuntos com ela envolvidos e sugerir alguns objetivos de 

custos: 

I - CLIENTES 

Pertencem a duas classes gerais: a) aqueles que sao 

usuais e que provocam a maioria das ordens de serviços - p~ 
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ra estes clientes adota-se uma política comercial flexfvel, 

nao se cobrando pequenos projetos, visistas e outras peque

nas despesas. b) aqueles que não são usuais, que surgem a 

fim de um projeto específico, se interessam por orçamentos 

e procuram estabel€cer contratos - estes clientes são pouco 

significativos para a empresa atualmente, mas 

todavia, um grande mercado potencial. 

constituem, 

Do ponto de vista do ciclo operacional, nenhuma dis

tinção é feita entre um ou outro cliente, entretanto, dado 

ao pouco nível de informação para gerenciamento, o segundo 

sempre obt€m condições menos favoriveis de negociação. 

A companhia objetiva sempre trabalhar com clientes 

usuais, todavia não possui uma política de gerenciamento que 

possibilite conhecer a relevãncia destes para a organização 

assim como a margem de lucratividade de cada um. Aos clien

tes não usuais, a administração acredita que a adoção de 

uma política de controle de custos em seus projetos, repas

sada nos preços finais, aumentaria significativamente a po~ 

sibilidade destes clientes virem a se tornarem usuais. 

II - PROJETOS 

Como jã dissemos anteriormente, um projeto pode apr~ 

sentar uma série de características distintas, bem como, o 

seu processo de elaboração tamb€m exige uma alocação de re

cursos especifica para cada caso. Como objeto do ciclo ope

racional da empresa, € associado ao projeto que encontramos 

os pontos mais relevantes de geração de custós, de produti

vidade, de formulação de preços e outros problemas da vida 

Bl~lJOTECA KARl A. BOEDECKE~ 
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organizaciorial. Como suas principais caracteiísticas, des

tacaríamos: 

a) Os projetos sao os principais produtos da compa

nhia, e como tal, são estocáveis, embora tenham um ciclo 

operacional curto .. 

b) Geralmente o valor de um projeto é maior do que 

o do material nele contido, o agregado de natureza intengí

vel costuma ser o principal - elemento de valor, sendo este 

geralmente mensurado pela avaliação de mercado do 

envolvido. 

técnico 

c) Normalmente, cada projeto desenvolvido ou em de-

senvolvimento está associado a um cliente, o que faz comque 

os dois assuntos tenham um relacionamento direto. Observe, 

entretanto, que isto não significa que um custo diretamente 

associado a um cliente o está também a um projeto. Isto nem 

sempre é verdadeiro. 

d) O ciclo operacional de um projeto .. é tipicamente o 

de um sistema por encomendas. São produtos específicos, de 

natureza não rotineira, elaboradas a partir da solicitação 

ou aprovaçao de um cliente. 

e) Os recursos alocados a cada projeto dependem do 

nível técnico do mesmo e possuem custos diferentes. 

f) Tal qual em uma empresa industrial, os custos do 

produto final depende da alocação de recursos e da produti

vidade obtida. 

Na "Projetos de Engenharia Ltda", é a nível de proj~ 

tos .que se concentra todo o processo de tomada. de decisões. 

Embora o nível de .informações, como já vimos, seja bastante 
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reduzido, 6 com base nele que se administram os recursos 

produtivos, a política de faturamento da empresa e a deter

minação de custos. O processo de determinação de custos ori 

gina-se tamb6m a partir da planilha de horas alocadas a ca

da projeto com as xespectivas valorizações. Como comentado 

no processo de faturamento, as horas de mão de obra valori

zadas para cada projeto são multiplicadas por um fator re

presentado pela proporção dos salários diretos no total de 

despesas da companhia e apura-se assim o custo total do pr~ 

jeto. Não existe no processo qualquer instrumento que veri

fique se o total de custos alo~ado aos projetos representa 

o total de custos incorridos no período. O fator 6 utiliza

do para todos os projetos em todos os períodos. Na prática, 

o efeito deste processo de custeio seria o mesmo que o de 

um sistema que alocasse os custos por uma Única chave de 

distribuição (custos da mão de obra direta) , com o agravan

te de não considerar o .montant-e real de custos incorridos. 

Este processo de sistema de informações não permite 

uma tomada de decisões segura na companhia e acaba por des~ 

rientar a administração no ger~nciamento e no estabelecimen 

to de objetivos para as operações. Neste contexto confuso 

em que vive a empresa, um sistema de informações mais diri

gido destacaria-se pela sua capacidade contributiva, e pod~ 

ria iniciar um processo de organização administrativa. Acre 

ditamos que este sistema de informações na "Projetos de En

genharia Ltda" poderia objetivar: 
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a) DETERMINAÇÃO DE CUSTOS - Apurar os custos por projeto p~ 

ra fins de avaliação de estoques, verificação de lucro e es 

tabelecimento de preços. 

Procuramos entender, dado o ciclo operacional curto 

da companhia, que -a avaliação de estoques pode ser tratada 

como um subproduto do sistema de custeio. Na verdade, esta 

costuma ser uma característica geral para a maioria das em-

presas de serviço, e muito pouca atenção recebe por parte 

da administração. Entretanto dois pontos merecem ser desta-

cados: primeiro, sob o ponto de vista contábil, a manuten-

ção de uma conta de projetos em estoque .. sempre pode . repre-

sentar uma informação importante para o elemento externo -a 

organização. A sua existência permite avaliar melhor a pos! 

ção da empresa na data.de apresentação dos relatórios. Se-

gundo, sob o ponto de vista gerencial, acompanhado de orça

mentos, é sempre possível avaliar o desempenho de um proje-

to, tanto dos já concluídos ·quanto os que ainda se encon-

tram em fase de elaboração. 

A verificação dos lucros talvez seja o ponto de maior 

relevãncia para a "Projetos de Engenharia Ltda". Através do 

conhecimento dos lucros de cada projeto fatalmente a empre

sa dirigiria sua política comercial com maior segurança,bem 

como, poderia abrir as portas para novos mercados e novos 

produtos. A ausência desta informação torna o processo de 

planejamento e tomada de decisões difícil e complicado, mui 

to embora a empresa procure contorná-lo. Com a apuração dos 

resultados mais fidedignamente, melhoraria-se a política de 

.faturamento, as condições de negociação dos projetos e do 

cliente. 
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b) CONTROLE DE CUSTOS - Atri~uir responsabilidades pelos 

custos incorridos, bem como acompanhá-los criticamente. 

A preocupação primeira dos contadores, auditores e 

fiscais foi a de fazer da contabilidade de custos uma forma 

de resolver seus problemas de.mensuraçao monetária dos esto 

ques e do resultado, não a de fazer dela um instrumento de 

administração. Por essa não utilização de todo o seu poten

cial no campo gerencial, deixou a contabilidade de custos 

de ter uma evolução mais acentuada por um longo tempo. 

Devido ao crescimento das empresas, com o consequen

te aumento da ~istincia entre administrador e ativos e pes

soas administradas, passa a contabilidade de custos a ser 

encarada como uma eficiente forma de auxílio no desempenho 

dessa nova missão, a gerencial. 

O enfo~ue da contabilidade gerencial está voltado a 

preocupaçao com a eficiência e eficácia com que os recursos 

são utilizados.·No.controle de custos ela deixa de lado os 

custos incorridos e volta-se para quem os incorreu, bem co

mo, procura fixar parimetros para medição de eficiência. A 

atribuição de responsabilidade pelos custos incorridos alar 

ga o campo de análise de custos da empresa, permitindo vis

lumbrar distorções quanto à incorrência, norteando melhor a 

alocação de recursos com eficiência e agindo como fator de 

motivação para as unidades produtivas. Isto permite que a 

empresa avalie melhor a sua estrutura de produtos com rela

ção a sua estrutura produtiva e a sua própria estrutura or

ganizacional. 
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Utilizar de parimetros de mediçio de efici&ncia dbs 

recursos alocados não é tarefa fácil para um sistema de cus 

teio e requer muita ponderação na análise. Normalmente, en

tretanto, este é um dos pontos que mais preocupam a adminis 

tração das empresas de serviços. Através de valores orça

dos, controle de horas, custo das horas ou outra variável 

qualquer a administração estabelece padrões aceitáveis de 

efici&ncia. Estes padrões possibilitam que os custos sejam 

mais previsíveis e melhor controlados dentro de um interva

lo de significância. 

c) PLANEJAMENTO DO LUCRO - Utilizar dos dados de custos pa

ra o processo de planejamento e tomada de decisões. 

Os processos de planejamento e tomada de decisões, 

formais ou informais, convivem com todas as organizações. 

Estes processos, em geral, envolvem em qualidade concomita~ 

temente com o volume d~ informações fiteis-disponíveis. Nes

te sentido é factível objetivar que a empresa possua dados 

relevantes ordenados e adequados para tais fins. 

SISTEMA DE CUSTOS 

Antes de adentrarmos ao desenho do sistema de custos 

para a "Projetos de Engenharia Ltda", algumas considerações 

se fazem importantes. Embora as despesas com pessoal e en

cargos da companhia se apresente como o fator de custo mais 

importante, a sua utilização como base de apropriação de t~ 

dos os custos nem sempre é a mais adequada. Podemos verifi

car pela natureza dos principais itens de custos que preva-
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lece na empresa um certo equjlíbrio entre os montantes fi

xos e variáveis, sendo que nestes mesmos itens predominam 

os que tem forte associabilidade com o principal objeto de 

custos, os projetos (produtos). 

Uma segunda-consideração é que os fatores de custos 

ma1s significativos não apresentam grandes dificuldades no 

seu registro e controle. No que tange ã mão de obra por exem. 

plo, que é um dos principais fatores de custo direto, sao 

mantidos métodos satisfat6rios de folha de pagamentos e con 

trole de horas como base de distribuição de seus custos.Sem 

pre vale lembrar que os custos indiretos, embora parcelam~ 

nor do montante total, costumam exigir maior número de cri

térios para apropriação ao objeto de custo. 

Como um instrumento eficiente para gerenciamento, um 

sistema de custos para a "Projetos de Engenharia Ltda" dev~ 

ria possibilitar o desenvolvimento de dados de modo a aten

der: 

a) Os relat6rios financeiros no seu formato conven

cional, exibindo a posição financeira e o resultado das op~ 

raçoes. 

b) Os custos totais e por hora dos projetos e/ou cli 

entes, levantando assim os custos das operaçoes para um pe

ríodo fixo de tempo. 

c) Os relat6rios peri6dicos de custos agregados por 

departamentos. 

d} O demonstrativo dos custos indiretos arranjados con 

forme classificação estabelecida. 
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e) A verificação das variações entre os dados bási

cos de custos e os orçamentos ou custos padrões pré desen

volvidos. 

f) !ndices e estatísticas para o processo de orçame~ 

tação. 

No atendimento destes prop6sitos, os dados podem ser 

tratados de múltiplas formas .no cálculo dos custos das ope

rações. A classificação dos custos se prende aos objetivos 

de uso do sistema de custeio. Muitas classificações distin

tas são possíveis e, evidentemente, não existe uma classifi 

cação universal que satis~aça á todos os objetivos. Assim 

por exemplo, os custos das operações podem ser calculados 

por aplicação de taxa padrão ou simplesmente pelo real, ou 

então pelos custos variáveis ou pela absorção dos custos va 

riâveis e fixos, ou ainda pela combinação de algumas des

tas formas. 

· A utilização de custos padrões é bem reconhecida co

mo forma eficiente de se controlar os custos, com o princí-

pio de reduzí-los ao mínimo mantendo a qualidade, e como 

acompanhamento dos objetivos de lucro. Devemos admitir, en

tretanto, que sua aplicação prática, na maioria dos casos, 

tem sido limitada como base de cobrança para clientes. Para 

a "Projetos de Engenharia Ltda", o sistema comercial em vi

gor, aliado ao objetivo de se trabalhar apenas com clientes 

usuais, anula a vantagem de antecipação de custos que o si~ 

tema padrão oferece. Um controle de eficiência de recursos, 

entretanto, deverá se va}er sempre de um parâmetro objetivo 

e a este prop6sito o sistema padrão atenderia perfeitament~ 

a empresa. 
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A opçao pela apuráção dos custos das operaçoes pelos 

custos variáveis ou pelos custos totais depende sobretudo 

dos objetivos com o sistema de custeio. A "Projetos de Enge 

nharia Ltda'' foca-se sobretudo no acompanhamento sistemáti

co das operaç6es. A preocupação está voltada sobretudo para 

a apuração do lucro e distribuição dos custos internamente. 

A utilização dos custos totais, sejam eles fixos ou variá

veis, possibilitaria o acompanhamento rotineiro das informa 

ç6es de forma direta, e seria satisfatório no atendimento 

dos objetivos com o sistema. 

Com o prop6sito de acompanhar os objetivos de um sis 

tema de custeio para a "Projetos de Engenharia Ltda", pode

ríamos sugerir a utilização de alguns relat6rios e procedi

mentos como segue: 

1. Elaborar um relatório de controle dos lucros e 

perdas para a alta administração. 

A ad~inistração de uma companhia, no seu envblvimen~

to com as atividades de planejamento e controle, necessita 

de informações em vários níveis. Em geral, conforme este 

processo vai se distanciando do topo da pirâmide organiza

cional, as informações vão sendo tratadas em nível analíti

co crescente. A alta administração detém os objetivos da em 

presa, decide as alterações destes objetivos, escolhe os re 

cursos a serem utilizados para o alcance destes objetivos e 

sobretudo, preocupa-se em avaliar a empresa como um todo. 

Ela normalmente trabalho com o nível mais elementar da in

formação. 
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O objetivo de se ter um relatório de resultados para 

a alta administração é o de através de um instrumento sinté 

tico, poder demonstrar o resultado das operações da cornp~ 

nhia para um determinado período, permitindo assim uma ava

liação geral da e~tensão em .que os objetivos estão sendo se 

guidos. Este relatório pode assumir urna infinidade de for

mas diferentes dependendo dos interesses do usuirio. Assim, 

quanto à composição dos custos dos serviços prestados, pod~ 

riam se discriminados os custos fixos dos variiveis, apre

sentados ou não a custo padrão com as suas respectivas va

riações, ou então, poderia simplesmente ser apresentado o 

custo total dos serviços a valores efetivos . (históricos). 

No que tange aos objetos de custos da companhia, estes rel~ 

tórios poderiam ser montados por clientes, por projetos, p~ 

la natureza de produtos, pela estrutura organizacional,etc. 

Na "Projetos de Engenharia Ltda", do ponto de vista 

da estratégia de ~iversificação de produtos e de mercados, 

um relatório para a alta administração poderia ser apropri~ 

darnente elaborado pela estrutura de produtos da companhia. 

Demonstrações a nível de clientes e de projetos, de carater 

mais analíticas, atendem melhor aos controles operacionaise 

gerenciais que o estratégico propriamente dito. Um demons

trativo, elaborado pelos custos totais históricos e em urna 

estrutura de produtos permitiria uma visualização ripida da 

companhia como um todo na determinação da extensão com que 

os resultados atuais confirmam políticas ·predetetminadas, 

bem como, nas consideraçõ~s se consist~ncia de preços dados 

aos clientes, sendo ambos os exames feitos com respeito a 

custos e no ãmbito das condições competitivas. Este demons

trativo poderia assumir a forma a seguir: 



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

-

TOTAL PROJETOS 

Receita de Serviços Prestados X X 

(-) Deduções X X 
- -

(~)~Receita Líquida X X - -

(-r Custos dos Serviços X X 
- -

(=)·Lucro Bruto X X - -
(~)·Despesas Comerciais X X 

(-) Despesàs Administrativas j X X 
- -

(=) Lucro Operacional X x· 
- -

(-) Despesas não Operacionais X X 

(+) Receitas não Operacionais X X 
- -

(=) Lucro antes do Imposto de Renda X X - -

PROGRAMAS ALUGUI!IS 
MANUTENCÃC EQUIPAM. 

X X. 

X X 
- -
X X - -

X X 
- -· 
X X - -
X X 

X X 
- -
X X - -

X X 

X X 
- -
X X - -

EXAMES DE 
LABORAT. 

X 

X 
-
X -
X 
-
X -
X 

X 
-
X -
X 

X 
-
X 
-

I-' 
N 
o 



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS 

TOTAL PROJETOS PROGRAMAS 
MANUTENÇÃC 

Salários e Encargos X X X 

(+) Material de Consumo X X X 

(+) Custos Indiretos X X X 
- - -

(=) Total de Custos Incorridos X X X 
- - -

(*) Estoque inicial de Proj.em Andamento X X X 

(-) Estoque final de Projetos em Andam. X X X 
- - -

(=) Custo dos Projetos Completados X X X - - -

· (*) Estoque Inicial de Projetos Acabados X X X 

(-) Estoque Final de Projetos Acabados X X X 
- - -

(=) Custos dos Serviços X X X - - -

~- ------ ----·--~-----·-- --

ALUGU~IS 
EQUIPAM. 

X 
' 

X 

X 
-
X 
-

X 

X 
-
X -

X 

X 
-
X -

'----- -

EXAMES DE1 

LABORAT. 
I 

X 

X 

X 
-
X 
-

X 
! 

X 
-
X 
- ! 

X 

X I 
I 
I 

-
X -

I 
I 

I 

...... 
N 
...... 
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2. Elaborar relat6rios para supérvisio-das operaçoes 

Ao contririo dos relat6rios para a alta administra

çao, a supervisão das operações exige um nivel mais analiti 

co de informação capaz de assegurar que os recursos necessi 

rios são obtidos e- utilizadós com eficicia.e efici~ncia pa-

ra realização dos objetivos fixados pela empresa. Voltando 

- . - d h d (? 3) .. a conce1tuaçao e Ant ony e Dear en, este processo e o 

que denomina-se controle gerencial e se caracteriza por ser 

um sistema amplo, abrangendo todos os aspectos da operaçao 

da empresa. E nesta fase que encontramos a maioria dos obje 

tivos e onde um sistema de custos oferece suas maiores po-

tencialidades. 

Na satisfação de objetivos de informações com um sis 

terna de custeio para a "Projetos de Engenharia Ltda", nesta 

fase poderiarnos encontrar dados ordenados de custos por pr~ 

jetos, por clientes, por centros de responsabilidade, apur~ 

dos no tótal ou por hora. Os projetoS~ como principal ele-

rnento do ciclo operacional da companhia, são assumidos corno 

principal objeto do sistema de custeio. E sobre eles que se 

dá a alocação dos recursos da empresa e por meio deles se 

estrutura toda a posição de clientes que fundamenta a polí-

tica comercial da companhia. E a informação mais elementar 

da companhia sob a qual centralizaríamos os objetivos de 

composição de custos e determinação da lucratividade. A com 

posição de custos por projeto, concomitantemente à determi-

(_7 3) Robert N .Anthony e J.ohn Dearden, "Management Control 

Systems: Text and Cases", Richard D.. Irwin Inc., 1976. 
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naçao de lucros, se complementam numa anâlise de performan

ce geral dos objetivos de lucros e de gestão de custos. Os 

resultados de todo o processo decisório da companhia se re

flete aqui e ajuda a orientar no planéjamento futuro das 

atividades. A orginização dos dados para este fim pode ser 

sugerida pelos Quadros (I) e (Ia) a seguir. 

A administração das políticas de preços e faturamen

to da companhia em geral são feitas a partir da posição de 

clientes. Corno pudemos observar, dado a característica de 

que .geralmente um projeto ~ feito para um cliente específi

co, a partir da estruturação por projetos a determinação de~ 

ta posição passa a ser direta e prontamente obtida. Políti

cas de faturamento, corno cobrar ou não cobrar determinados 

produtos dos clientes, políticas de formulação de preços,ern 

que se verifica em que bases cobrar, e políticas de nego-

ciação, como por exemplo os prazos de pagamento, sao mais 

facilmente administradas quando se conhece os -custos dos 

produtos envolvidos, a magnitude do capital de giro empata

do e a posição total de projetos para cada cliente. Em se 

considerando a política atual de se registrar faturamento p~ 

ra cada cliente apenas urna vez ao ano, a pos1çao comercial 

dos clientes poderia ser avaliada simplesmente pela posição 

de estbque de projetos, conforme sugerimos pelo Quadro II. 

Para que pudesse ser exercido um controle efetivo pelo de

monstrativo de resultados, seria oportuno que se alterasse 

a forma de re~istro da operação, reconhecendo-se os fatura

mentos m&s a m6s conforme os projetos fossem sendo encerra

dos.· Observe que esta mudança de registros não significa uma 
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alteraç-ão da política comercial, que poderia continuar a 

mesma. Simplesmente manteria-se a posição de débitos dos 

clientes não mais em estoque mas sim no contas a receber da 

companhia, efetuando-se o processo de cobrança uma vez por 

ano da mesma forma~ Este procedimento fazia com que, tanto 

para projetos quanto para clientes, a determinação da lucra 

tividade fosse periódica e a posição de estoques mais condi 

zente com o ciclo operacional da companhia. Nenhuma distor 

ção se verificaria no capital de giro da companhia, ao con

trário, dado o procedimento de se controlar o montante de 

faturamento .em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 

para se proteger do processo de inflação, o registro do fa

turamento periodicamente apresentaria a vantagem de abstrair 

o lucro inflacionário do lucro bruto. Com a adoção deste 

procedimento, a posição de clientes poderia ser acompanhada 

por um relatório semelhante ao sugerido no Quadro lia. 

no ponto -de vista de gerenciamento os relatórios apr~ 

sentados até então são de vital interesse. Eles indicam a 

satisfatoriedade dos resultados face os objetivos de lucros 

já determinados. No nível da administração gerencial~ entr~ 

tanto, é comum que o acompanhamento das informações seja P! 

rametriado com orçamentos ou por custos padr6es. Já comenta 

mos que a grande finalidade do custo padrão é o controle 

dos custos. E fácil notarmos que ele é melhor e mais efici

ente nesta tarefa, já que, para sua fixação, obriga a leva~ 

tamentos que irão, em confronto posterior com a realidade, 

apontar inefici~ncias~ Seu grande objetivo, portanto, ~ o 

de fixar uma base de comparàção entre o que ocorreu de cus-
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to e o que deveria ter ocorrido. O custo padrão nao ·~ uma 

outra forma de contabilização de custos (como absorção e va 

riivel) mas sim uma t6cnica auxiliar. Não 6 uma alternativa 

mas sim um coadjuvante. A instalação do custo padrão nao 

significa a eliminação de custos a valores reais incorridos 

(custos históricos); pelo contririo, só se torna eficaz na 

medida em que exista um custo real, para se extrair, da com 

paração de ambos, as divergências existentes. Dentro deste 

modelo que esti sendo apresentado a custos históricos o cus 

teio padrão sempre poderá ser introduzido, e a respeito de

le Martinsl74 ) observa: 

"Custo padr5o nunca foi uma forma de simplifi-

car a vida da empresa. Essa é uma idéia errône~ 

nascida de uma vis5o parcial do que seja esse 

sistema. Custo padr5o implica sempre na adoç5o 

de mais ~rabalho por parte da .empresa-do que se 

não o tivesse. 

O custo padr5o n5o elimina o real, nem diminui 

sua tarefa; Aliás, a implantação do padrão so 

pode ser bem sucedida onde já exista um bom sis 

tema de custo real (quer absorção, quer direto 

ou quaL quer com.binação entre eles). 

Uma outra grande finalidade do custo padrão, d~ 

corrente da adoção de qualquer base de compara-

(74) Eliseu Martins, "Contabilidade de Custos", Atlas,1982. 



çao fi.zada pará efeito de controle, 
.. e o efeito 

psicológico sobre o pessoal. E este pode ser p~ 

sitivo ou negativo, dependendo da forma de tra

tamento dispensada à implantação. 

Se o padrão. for fixado considerando-se metas di 

f{ceis mas não impossiveis de serem alcançadas, 

acabará por funcionar como alvo e desafio real-

mente de todo o pessoal. Se for fixado com base 

no conceito ideal, cada um já saberá de antemão 

que o valor é inatingivel, que todo e qualquer 

esforço jamais culminará na satisfação máxima 

de objetivo alcançado, e poderá haver criação 

de um esp{rito psicológico individual e coleti-

vo amplamente desfavorável". 
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Afora as atividades de composição de custos e deter-

minaçio do lucro no processo decis6rio, um acompanhamento 

crítico dos valores envolvidos contribuiria sobremaneira no 

controle de custos. Como vimos, o custeio padrão atende aos 

propósitos de comparação enfatizando não mais o montante de 

custos incorridos e sim o montante de custos·que deveria 

tê-lo sido. Um outro enfoque, o de atribuição de responsabl 

lidades pelos valores, também pode ser utilizado no contro-

le de custos hist6ricos, não enfatizando também os custos 

incorridos, porém quem os incorrera. Este enfoque, também 

chamado de departamentalização de custos, contribui no ra-

teio dos custos indiretos, bem como, contribui como base p~ 

ra dados previsionais, no palnejamento dos objetivos de lu-
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f 1 . . . L (75) 
cro~ a ora a guns aspectos mot1vac1ona1s. asser propos 

que a departamentalizaçio dos custos fosse feita pelos cus-

tos totais da área, fossem estes custos diretamente associa 

dos ao produto ou nio. Em sua exposiçio argumenta que sao 

mais fáceis de serem conciliados e permitem visualizar o de 

partamento como um todo. Em geral, entretanto, is vezes co-

mo forma de simplificaçio dos registros, is vezes por que! 

tões de segregaçio dos custos, comumente a departamentaliza 

çio só ocorre para os custos indiretos. Este segundo caso 

utiliza-se dos departamentos como centros acumuladores de 

custos para rateio, e é mais comum em estruturas complexas. 

Apesar da estrutura simples vigente na "Projetos de Engenh~ 

ria Ltda" acreditamos que a introduçio dos custos diretos 

no processo de departamentalizaçio pode ser prejudicial a 

análise à medida que os custos tenderão a variar mais de um 

período para outro, e tendem a ser tratados de uma maneira 

uniforme. Assim sendo,·poderíamos sugerir adicionalmente um 

relatório conforme o Quadro III. 

Um denominador comum no mercado de projetos de enge-

nharia é o nfimero de horas trabalhadas. Este parimetro 
... 
e 

utilizado como base para orçamentação, faturamento, e se 

constitue numa linguagem usada por todos envolvidos direta 

ou indiretamente com esta atividade. Do ponto de vista in-

terno da companhia, muitas vezes o custo unitário de um bem 

ou serviço expressa os custos de uma maneira mais inteligí-

(75) .. J. K.Lasser, "Handbook of Cost Accounting Methods", D. 

Van Nostrand Company Inc, 1949. 
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vel facilitando a compreensao do seu comportamento. A ativ! 

dade de custeio deve ser expressa nos termos mais signific~ 

tivos para os seus responsáveis. 

A obtenção dos custos por hora de um projeto E tare

fa simples quando se possui os custos totais e as horas alo 

cadas a cada projeto. As horas, nas empresas de serviço em 

geral, são fatores preponderantes i apropriação e composi

ção dos custos totais. Na "Projetos de Engenharia Ltda" os 

apontamentos de horas são bem controlados e servem como ba

se segura para apuração dos custos unitários. Assim sendo, 

nos relat6rios ora sugeridos, sempre que relevante, os cus

tos por hora dos projetos deve ser apurados e demonstrados. 

Estes custos podem ser comparados com os do pr6prio mercado 

em que a empresa atua, servindo como boa base para o contr~ 

le de custos e para o processo de tomada de decisões. 



QUADRO I - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS POR PROJETO 

TOTAL PROJETO A PROJETO B ... PROJETO Z 

Receita por Serv.Prestados X X X X 

(t-) Deduções X X X X 

(=) Receita Líquida x x x x 
(-) Custos dos Serviços 

Mão de obra X X X X 
Material de Consumo X X X X 

Serviços prest.p/terc. X X X X 

Viagens e Estadias X X X X 

Etc. X X X X 

(=) Lucro Bruto x X x X 

(-) Despesas Comerciais X X X X 

(-) Despesas Administrativas X X X X 

(=) Lucro Operacional x X x X 

(•) Despesas não Operac. X X X X 

(+) Receitas não Operac. X X X X 

(=) Lucro antes do !.Renda X X X x ..._. 
N 
1.0 



QUADRO Ia - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS PROJETOS 

TOTAL PROJETO A PROJETO B ... PROJETO Z 

Saldo Inicial de Projetos 
Em Estoque 

Mão de Obra X X X 

(+) Mat. de Consumo X X X 

(+) Serv. Prest. p/terc. X X X 

(=) Total A X X - X 
Custos Incorridos no Período 
Mão de Obra X X X 

(+) Mat. de Consumo X· X X 

(+) Serv.Prest. p/terc. X X X 

(=) Total B X - x X -

Saldo final em Proj.Estoques 
....... 

Projetos em Andamento X X (J.l 

o 

(+) Proj. concluídos X X 
(=) Total C X - X X - - - -
Custo dos Serviços (A+B-C) X X X X 



QUADRO II - POSIÇÃO DE ESTOQUES POR CLIENTES 

TOTAL CLIENTE A CLIENTE B CLIENTE Z 

Serviços Compl~tados 

Projeto A X X 

Projeto B X X 

Programa de Manutenção C X X 

Programa·,de Manutenção D X X 

Exames de Laboratório E X X 

Exames de Laboratório F X X 

Serviços em Andamento 

Projeto A'r X X 

Projeto B' X X 

Programa de Manutenção C' X X 

Programa de Manutenção D' X X 

Exames de Laboratório E' X X 

Exames de Laboratório F' X X 
,.._.. 
V. I ,.._.. 

TOTAL X X X X 



QUADRO IIa - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS POR CLIENTES 

TOTAL CLIENTE A CLIENTE B ... CLIENTE Z --
Receita por Serviços Prest. X X X X 

(-) Deduções X X X X 

(=) Receita Líquida X X X X 

(-) Custo dos Serviços 
Projetos 

A X X 

B X X 

. 
Programas de Manutenção 
c X X 

D X X 

. . . 
(=) Lucro Bruto X X X X - - - -
(-) Despe~as Comerciais X X X X 

(-) Despesas Administrativas X X X X 

(=) Lucro Operacional X x x x - - - -
(-) Despesas não Operacionais X X X X 

(+) Receitas não Operacionais X X X X 

(~) Lucro antes do Imp.Renda x X X X - - - - ,..._. 
(.,.,! 

N 



QUADRO III - ANÁLISE DOS CUSTOS DEPARTAMENTAIS ~ 

. Geral da Companhia 
Salários e Encargos 

Aluguéis e Copdomínio 

Depreciação de Edifícios 

Energia Elétrica 

(-) Distribuição (Base na Área Ocupada) 
Departam. de.Engenharia Civil 
Departam. de Engenharia Elétrica 

Departam. Administrativo 

. Centro de ProceSsamento de Dados 

TOTAL 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Salários e Encargos X 

Aluguéis de Equipamentos X 
Desp. Gerais da Companhia - Distribuição X 

(-) Distribuição (Base Horas Máquina) 
Departam. de Engenharia Civil 
Departam. de Engenharia Mecânica 

X 

X 

X 
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QUADRO III - ANÃLISE DOS CUSTOS DEPARTAMENTAIS 

continuação 

. Diretoria Técnica 
Salários e Encargos 

Viagens e Representação 

(-) Distribuição (Base Horas Apontadas) 

Departam. de Engenharia Civil 
Departam. de Engenharia Mecânica 

. Diretoria Administrativa 

Salários e Encargos 

Viagens e Representações 

(-) Distribuição (Base Horas Apontadas) 
Departam. Administrativo 
Departam. Contábil 

TOTAL 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X -

X 

X 

134. 

continua ... 



QUADRO III - ANÁLISE DOS CUSTOS DEPARTAMENTAIS 
continuação 

TOTAL 

. Departamento de Engenharia Civil 
Depreciação de Móveis 
Geral da Companhia - Distribuição 

Centro de Proces.Dados - Distribuição 

Diretoria Técnica - Distribuição 

. Departamento de ... 

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS NO MES 

X 
X 
X 
X 

135. 
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3. Operacionalizar o Sistema de Custos 

Definidos os objetivos de informação do sistema e a 

forma da informação a sua operacionalização deverá vir como 

consequência. Isto não significa que esta é uma tarefa fá

cil. Como Martins(76 l observa, qualquer que seja o sistema 

a ser adotado, qualquer que seja o nfimero de detalhes neces 

sários à sua alimentação e qualquer que seja a finalidade 

da sua implantação, sempre existirão problemas com a resis

tência do pessoal produtivo. Principalmente quando pela pri 

meira vez sao solicitados diversos dados deles. A primeira 

reação é a da sensação de estar sendo iniciada um~ era de 

controle, e toda pessoa que sempre trabalhou sem sentir for 

malmente essa "fiscalização" tem uma natural predisposição 

contrária. Pessoas que sempre sentiram ser da confiança da 

administração podem passar a achar que perderam, pelo menos 

parcialmente, esta condição. 

Normalmente.se imagina que a implantação de um siste 

ma de custos redundará no corte de pessoas ou pelo menos no 

aumento do serviço. Normalmente, os sistemas de custos nao 

conseguem eliminar pessoas e gastos em curto prazo, apesar 

de muitas vezes se ouvir exatamente o contrário. Na verdade 

pode ocorrer uma pequena elevação nos gastos para obtenção 

de informações e de futura possibilidade de controle. Entre 

tanto, se um dos motivos para a implantação tiver sido exa

tamente a idéia de redução imediata de custos, o efeito po-

(76) Eliseu Martins, "Contabilidade de Custos"~ Atlas,l982. 
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deri ser tamb~m a imediata reaçao do pessoal. Essas reaçoes 

de medo de uma maneira geral podem acabar por criar um cli

ma de resistência ã implantação do sistema de custos; mesmo 

que não venha a repelÍ-lo, poderá pelo menos dificultar ou 

tornar onerosa essa tarefa. 

Tendo em vista as reações contrárias ã implantação 

de qualquer sistema de custos, verifica-se que normalmente 

uma implantação deve ser gradativa. Deve-se, inclusive, inl 

ciar pela motivação junto ao pessoal, mostrando pelo menos 

aos chefes dos diversos setores, o que é o sistema global, 

o 4ue ele pretende fazer, como serão juntadas as _informa

çoes, etc. Em uma_empresa_como a "Projetos de Engenharia 

Ltda", que, como já comentamos anteriormente, os principais 

fatores de custos rião apresentam dificuldades no seu regi~ 

tro e controle, e muito poucas informações adicionais se fa 

zem necessárias ao processo de custeio, as reaçoes contrá

rias ao sistema de custeio devem ser de pequeno montante. 

A esquematização de um sistema que operacionalize os 

objetivos e necessidades de informações requeridas pode ser 

sugerido como segue: 
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Esta estrutura portanto sugere: 

I - SEPARAÇAO ENTRE CUSTOS E DESPESAS 

Em teoria, a separação entre custos e despesas é ba~ 

tante simples: os -gastos relativos ao processo de produção 

são custos, e os relativos ã administração, às vendas e aos 

financiamentos são despesas. Na prática, entretanto, uma se 

rie de problemas aparece pelo fato de não ser possível a se 

par ação de forma clara e objetiva. Na "Projetos de Engenharia 

Ltda", a diretoria técnica, por exemplo, exerce funções de 

supervisão de unidades produtivas e de vendas, o que faz 

com que os gastos devam ser apropriados parte para custos, 

parte para despesas, surgindo daí a prática do rateio, que 

pode exigir grande dose de arbitrariedade. 

Martins( 77 ) propoe, como tentativa de solução ou pe-

lo menos de simplificação, as regras: 

"a-) Valores irrelevantes dentro do~ gastos to-

tais da empresa n5o devem ser rateados. 

b-) Valores relevantes 3 porém repetitivos a ca-

da per{odo 3 que numa eventual divisão teriam 

sua parte maior considerada como despesa 3 

~ 

na o 

devem também ser rateados 3 tornando-se despesa 

pelo seu montante integral. 

c-) Valores cujo rateio é extremamente arbitra-

rio devem ser evitados para apropriação aos cus 

tos. 

(77) Eliseu Martins, op.cit. 



Em suma~ só devem ser rateados e ter uma parte 

atribu{da aos custos de produção e outra às des 

pesas do per{odo os valores relevantes que visi 

velmente contêm ambos os elementos e podem~ por 

critérios nao excessivamente arbitrários~ ser 

divididos nos dois grupos". 
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Uma análise das principais naturezas de gastos da 

"Projetos de Engenharia Ltda" nos indica: 

a) Pessoal e Encargos - Envolve os salários e encargos so

ciais de todos os colaboradores da companhia, excetuando-se 

a presidência e as duas diretorias. Possui gastos relativos 

ao processo de produção e à administração. A segregação en

tre custos e despesas e prontamente obtida pela folha de p~ 

gamentos. Os salários e encargos do pessoal administrativo 

~ despesa e o do pessoal produtivo ~ custos. Os custos com 

salários e encargos possuem associabilidade com os proje

tos, e desta forma se constituem em custos diretos de prod~ 

çao. 

b) Serviços Prestados por Terceiros - Referem-se aos servi

ços de natureza t~cnica subcontratados a terceiros e neces

sários ao processo produtivo. São custos diretamente assoei 

áveis aos projetos. 

c) Assessoria T~cnica - São gastos típicos de treinamento, 

normalmente do pessoal produtivo, sem, entretanto, possuir 

qualquer associabilidade com os produtos da companhia. São 

custos indiretos alocáveis diretamente aos departamentos, 

conforme a localização do funcionário envolvido. 
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d) Reparos, Manutenção e Depreciação do Imobilizado- Este 

montante não pode ser separado entre custos e despesas como 

um todo uniforme. Uma análise deste grupo envolve a segreg~ 

çao: 

- Reparos, manuten~ão e depreciação de máquinas e equipame~ 
tos; 

- Reparos, manutenção e depreciação de edifícios; 

- Reparos, manutenção e depreciação de instalações; 

- Reparos, manutenção e depreciação de móveis e utensílios; 

- Reparos, manutenção e depreciação de veículos. 

Em se considerando o aluguel de equipamentos como um produ

to da companhia, os reparos, manutenção e depreciação de m~ 

quinas e equipamentos caracterizam-se como custos e são di

retamente associados aos produtos. 

Os reparos, manutenção e depreciação de edifícios e 

instalações possuem tanto uma parcela de custos quanto ou

tra de despesas. Na verdade, em um mesmo prédio existem tan 

to atividades administrativas quanto referentes à produção. 

Tanto a parcela de custos quanto a de despesas só serão en

contradas por rateio. Os custos com reparos, manutenção e 

depreciação de edifícios e instalações não são diretamente 

associados aos produtos, constituindo-se portanto em custos 

indiretos. 

Os reparos, manutenção e depreciação de móveis e uten 

sílios igualmente possuem uma parcela de custos e outra de 

despesas. Estas ·parcelas, entretanto, são prontamente ava

liáveis a partir da localização física dos bens. O montante 

referente a custos também não: é diretamente associado ao pro-



duto, constituindo-se assim em custos indiretos de 

çao. 
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produ-

Os reparos, manutenção e depreciação de veículos se 

referem aos carros da diretoria e como tal, sao mais facil 

mente apropriados como despesas administrativas. 

e) Viagens e Estadias - Possuem duas características distin 

tas: ou são associadas à atividade comercial, ou ã supervl 

sao de execução de projetos. A segregação de custos e desp~ 

sas 6 direta e prontamente obtida pelo relat6rio de despesa 

de viagem. Este relat6rio .indica o motivo da ocorrência do 

custo, e quando se caracteriza por custo, identifica o pro

jeto associado. Como custos, portanto, este gasto pode ser 

tratado como custo direto. 

f) Energia El6trica - Possuem parcela de custos e 

de despesa s6 separáveis por meio de rateio. Como 

parcela 

custos, 

não possuem qua1quer associabilidade com os produtos, ca

racterizando-se como custos indiretos. 

g) Material de Consumo- Possuem uma parcela de custos, que 

são utilizados no processo de produção, e uma parcela admi

nistrativa. As parcelas são id~ntificáveis por meio de re

quisição de material, e apesar da parcela de custos ser di

retamente associada aos produtos, o tratamento como custos 

indiretos 6 mais condizente com a expressao deste gasto pa

ra a companhia em contrapartida ao custo de se obter _esta 

informação. 

h) Aluguel e Condomínio de Pr6dio - Semelhante aos reparos, 

manutençi~ e depreciação de edificios e instalações. 
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i) Impostos e taxas, Jornais e Revi~tar, Comunicação, Tele

fone, Água, Gás, Donativos e Brindes, Devedores Duvidosos -

São tipicamente despesas administrativas. 

j) Propaganda - Tipicamente despesas de venda. 

k) Despesas Financeiras, Descontos, Correção Monetária 

São despesas do período sem qualquer ligação com a ativida

de produtiva. 

Por meio desta análise, podemos resumir: 
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SEPARAÇÃO ENTRE CUSTOS E DESPESAS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

DESPESAS DE VENDAS 

DESPESAS FINANCEIRAS 

CUSTOS DIRETOS 

INDIRETOS ALOCÁVEIS 
DIRETAMENTE AOS 

DEPARTAMENTOS 

INDIRETOS COMUNS 

- Pessoal e encargos 
- Reparos, manutenção e de-

preciação de edifícios, 
instalaç5es, m6veis e 
utensílios e veículos 

- Energia elétrica 
- Material de consumo 
- Aluguel e condomínio de 

prédio 
- Impostos e taxas 
- Jornais e revistas 
- Comunicação 
- Telefone, água, gás 
- Donativos e brindes 
- Devedores duvidosos 

- Viagens e estadias 
- Propaganda 

- Desp. com financiamentos 
- Descontos 
- Correção monetária 

- Pessoal e encargos 
- Serviços prestados por 

terceiros 
- Reparos, manutenção~ 

depreciação de máquinas 
e equipamentos 

- Viagens e estadias 

- Assessoria técnica 
- Reparos, manutenção e de-

preciação de m6veis e 
utensílios 

- Material de Consumo 

- Reparos, manutenção e de
preciação de edifícios e 
instalações 

- Energia Elétrica 
- Aluguel e condom. de prédio 

:E relevante observar que organizacionalmente a empre 

sa nao segrega a atividade:de vendas. Funcionalmente, entre 

tanto, esta atividade pode ser bem observada e destacada co 

mo sendo à parte. 
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II - APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DIRETOS DIRETAMENTE ·AOS 

PRODUTOS 

A apropriação dos custos diretos diretamente aos pr~ 

duto~ pode ser feita sem qualquer uso de medidas de consumo 

como~ o caso de serviços prestados por terceiros, viagens 

e estadias, e reparos, manutenção e depreciação de máquinas 

e equipamentos, ou então. atrav~s de uma medida, como as ho 

ras de mão de obra utilizadas no caso dos custos com pes

soal e encargos. 

A apropriação de serviços prestados por terceiros na 

"Projetos de Engenharia Ltda" pode ser feita diretamente~pe 

la nota fiscal de serviços que ~ recebida juntamente com o 

serviço encomendado. A solicitação de um serviço a tercei

ros normalmente ~ feita para um produto especifico, e nao 

existe dificuldade na identificação e registro da operaçao. 

Os custos com viagens e estadias ocorridos em decor

r&ncia da atividade de supervisão ·de execução de um proje 

to, igualmente ~perfeitamente identificável e de apropria

çao direta ao projeto. A atividade de supervisão de execu

çao do projeto, como já mostramos anteriormente, faz parte 

do ciclo operacional da companhia. At~ que esta atividade 

se encerre, o projeto permanece em estoque como serviço em 

andamento ... As v-Iagens e estadias referentes a esta ativida

de vem agregar mais valor ao custo total do projeto. Este 

custo, seja ele financiado pelo funcionário ou pela empre

sa, ~ prestado conta por meio de um relatório de despesas 

de viagem, relatório este que identifica o motivo da viagem 

.e_o~ptojeto especifico associado. O relatório, portanto, se 



constitue em informação ~uficiente ao registro da 

çao. 
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opera-

Os reparos, manutenção e depreciação de máquinas e 

equipamentos são custos diretos de um produto que pouca aten 

ção tem merecido p-or parte da administração, o aluguel. Não 

existe a preocupação de se verificar o lucro ou prejuízo de 

uma máquina ou ~quipamento específico, mas sim da massa de 

aluguéis como um todo. Isto decorre de dois aspectos: o pri 

meiro é que o aluguel de máquinas e equipamentos é uma ati

vidade residual para a companhia. Segundo, que existe um 

mercado bem estabelecido para esta atividade, que regula os 

preços e demais condições contratuais. Neste mercado nao 

existem muitos desvios e a companhia acompanha as suas de

terminações. A apropriação de seus custos pode ser feita di 

retamente ao produto pelos próprios documentos fiscais. 

Os custos com salários e encargos, por exigirem uma 

medida para sua apiopriaçio, merecem algumas considerações

adicionais. A medida de consumo geralmente utilizada para 

esta natureta de custos é o apontamento de horas trabalha

das, e este controle é mantido e atualizado, na "Projetos 

de Engenharia Ltda", pela própria mão de obra produtiva. O 

apontamento de horas é feito diariamente e alimenta o comp~ 

tador que mantém esta estatística por projetos e por colabo 

rador. A forma usual deste relatório é: 
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RELATdRIO DE APONTAMENTOS DE MÃO DE OBRA 

HORAS Cr$/HORA 
TOTAL EM 

Cr$ 

Projeto A 

José da Silva X X X 

João de Souza X X X 

Etc. X X X 

TOTAL X X X 

Projeto B 

José Camargo X X X 

João Teixeira X X X 

Etc. X X X 

TOTAL X X x 

TOTAL DE HORAS APONTADAS 

A valorização destas horas é feita caso a caso, de 

acordo com os salirios e encargos de cada funcionirio em 

função de seu total de horas apontadas. Como decorrência des 

te procedimento, observa-se que: 

- Os funcionários com poucas horas alocadas aos pro-

jetos, fazem com que os projetos com sua participação apre-

sentem custos mais altos que a média; 

- Os funcionirios que, em férias ou por outro meti-

. vo, não alocam horas, ficam fora do processo produtivo e 

são tratados como despesas do período; 
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- Cada funcionário possui custos diferentes, o que 

faz com que dois projetos iguais possuam custos diferentes, 

mesmo que eles possuam o mesmo número de horas trabalhadas 

e sejam elaborados em um mesmo período. 

O processo âe valoriza~ão das horas apontadas pode 

ser feito de inúmeras formas diferentes que, mesmo aprese~ 

tando os mesmos resultados no total, podem mudar os custos 

dos projetos. Este processo deve, portanto, ser elaborado a 

partir das necessidades dos dados de custos. Assim, por exe~ 

plo, os custos valorizados como estão, permitem analisar a 

composição 6tima de uma equipe de trabalho para cada proje

to. Entretanto, vale destacar que os salários são confiden-

ciais na companhia, e o coordenador não conhece os custos 

na formação de uma equipe, o que, de certa forma, invalida 

a informação obtida. Um outro ponto que merece ser analisa

do € quanto i composição de custo propriamente dita. Os cus 

tos com f€rias e ociosidade da unidade produtiva são trata 

dos como despesas por este critério de valorização, o que 

nao é usual e acaba distorcendo as conclusões num confronto 

com os custos do mercado. 

O custo apurado caso a caso, refletirá qualquer mu

dança no ambien-te- de trabalho com mais intensidade nos to

tais por projetos, e para uma análise objetiva, mes a mes 

toda a sua composição deverá ser estudada. 

A valorização das horas apontadas ~or uma média ge

ral igualmente apresenta suas restrições. Atrav€s deste cri 

tério, a mão de obra de produção que pode ser subdividida 

em até quinze classes diferentes, tem um Único custo .. ·por ho 
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ra. Isto faz com que os custos por hora sejam mais unifor

mes, e as variações reflitam a ociosidade do período, entr~ 

tanto, este processo de valorização despreza as diferenças 

de nível técnico dos recursos dos projetos. Assim sendo, v~ 

rias soluções intermediárias podem ser adotadas, soluções 

estas que tanto quanto o possível devem procurar atender os 

objetivos de análise dos responsáveis. Podemos, por exemplo 

sugerir que na "Projetos de Engenharia Ltda 11 a mão de obra 

seja dividida em cinco classes diferentes: 

- Desenhistas 

- Projetistas 

- Engenheiros Junior 

- Engenheiros Senior 

Engenheiros Coordenadores 

Assim, seria preparado um informe de horas por depar 

tamento e por projetos que poderia ser acompanhado com da

dos orçamentários ou não, conforme sugerimos a seguir: 



RELAT0RIO DE HORAS TRABALHADAS 

TOTAL COORDEN. SENIOR JUNIOR 

DeEart.Eng. Civil 

Projeto A - X X X X 

Projeto B X X X X 

Etc. X X X X 

Total do Departamento X X X X 
- - - -

DeEart. Eng. Elétrica 

Projeto C X X X X 

Projeto D X X X X 

Etc. I X X X X 

Total do Departamento X X X X - - - -

DeEart.Eng. Mecânica 
Projeto D X X X X 

Projeto E X X X X 

Etc. X X X X 

Total do Departamento X X X X 
- - - -

TOTAL DE HORAS X X X X 

A valoriação das horas apontadas poderia ser 

por departamentos conforme o esquema: 

APURAÇÃO DOS CUSTOS/HORA 

DEPARTAMENTO: 

TOTAL COORDEN. SENIOR JUNIOR 

Total de Horas X X X X - - - -
~ 

Salários e Encargos Cr$X Cr$X Cr$X Cr$X 

Horas Extras Cr$X Cr$X Cr$X Cr$X 

Total de Custos Cr$X Cr$X Cr$X Cr$X 

CUSTOS/HORAS Cr$X Cr$X Cr$X Cr$X 
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PROJET. DESEN11. 

X X 
X X 

X X 
X X - -

X X 

X X 

X X 
x. X - -

X X 
X X 

X X 

X X 
- -

X X 

feita 

PROJET. DESENH. 

X X - -
Cr$X Cr$X 
Cr$X Cr$X 

Cr$X _ Cr$X 

Cr$X Cr$X 
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No processo de valorização das horas alguns dilemas 

podem surgir no que tange ao tratamento da ociosidade, ho

ras extras e outros adicionais. O processo de valorização 

sugerido tem considerado estes gastos com custos diretos do 

produto. Este tratamento, entretanto, pode não ser tomado 

como definitivo em outros casos, dependendo da utilização 

pretendida com os dados de custos. Em empresas de prestação 

de serviços de projetos de engenharia, todavia, o processo 

de rateio dos custos indiretos geralmente toma por base as 

horas ou o custo de mão de obra direta. Desta forma, torna

se transparente ao processo de custeio a adoção de um ou ou 

tro procedimento. 

III - APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS QUE PERTEN-

CE.l'v1, VISIVELMENTE, AOS DEPARTAMENTOS, AGRUPAN

DO, A PARTE, OS COMUNS. 

Dentro da '!Projetos de Engenharia Ltda" nos referi

mos a centro de custos e a departamentos como sendo as mes

mas coisas. Na verdade, um centro de custos € a unidade mí

nima de acumulação de custos indiretos de fabricação e nao 

necessariamente € uma unidade administrativa da organização. 

Na maioria das vezes um departamento € um centro de custos, 

ou seja, nele sao acumulados os custos indiretos para post~ 

rior alocação aos produtos (departamentos de produção) ou a 

departamentos (departamentos de serviços). Em outras situa

ções, entretanto, podem existir diversos centros de custos 

dentro de um mesmo departamento. 
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Dentro de uma estrutura de custos, a distribuiçãodos 

custos indiretos, pelos diversos departamentos contribui p~ 

ra que uma melhor alocação seja realizada a cada produto. 

Na prática, alguns custos indiretos são prontamente alocá

veis aos seus respectivos departamentos de origem, outros 

entretanto, só podem ser distribuídos mediante rateio. Para 

este segundo caso, ~ comum nos defrontarmos com algumas si

tuações aparentemente sem nexo, a utilização de um departa

mento de custos comuns. Na realidade, não existe esse de

partamento propriamente dito; antes ~ um centro de custos 

não existente fisicamente e·que estâ sob o controle global 

do "Departamento da Administração Geral" . .Mas ao inv~s de 

assim denominar e classificar, costuma a contabilidade de 

custos proceder i agregação. desses custos de produção indi

retos e chamar de "departamento" o seu conjunto. 

Dentre os principais custos indiretos alocáveis dire 

tamente aos departamentos, na "Projetos de Engenharia Ltda ", 

encontramos a assessoria t~cnica, reparos, manutenção e de

preciação de móveis e utensílios e o material de consumo. A 

assessoria t~cnica ~ prontamente associada a um colabora

dor, e por meio dos documentos fiscais são alocáveis aos de 

partamentos a que o funcionário pertence. O mesmo 

com reparos, manutenção e depreciação de móveis e 

lios pela localização física dos bens. 

ocorre 

utensí-

O material de consumo, como custo indireto, ~ aplic~ 

vel a cada departamento por meio das requisições de mate-

rial, Como vimos anteriormente, parte do material de consu

mo poderia.ser apropriada diretamente aos produtos, mas, da 
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do a sua irrelevância, verificou-se nao valer a pena esse 

trabalho. Muitas vezes a relação "custo-benefício" é desfa

vorável para itens de pequena importância. 

A alocação diretamente aos departamentos da energia 

elétrica só seria possível por meio da instalação de medid~ 

res em cada um, o que não ~ o caso da empresa em questão.E! 

te custo, juntamente com reparos, manutenção e depreciação 

de edifícios e instalações, bem como, alugu~is e condomí-

nios de pr~dio, compõe os principais custos indiretos que 

nao sao alocáveis diretamente ao departamento e, desta for-

ma, serão agregados em um centro de custo comum para post~ 

rior rateio. 

IV - RATEIO DOS CUSTOS INDIRETOS COMUNS E DOS DA 

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PRODUÇÃO (DIRETORIA TBC

NICA) AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, QUER DE PRODU 

ÇÃO QUER DE SERVIÇOS 

Os custos indiretos, por sua própria definição, -50 

podem ser apropriados de forma indireta aos produtos, isto 

~. mediante estimativas, crit~rios de rateio, previsão de 

comportamento de custos etc. Todas essas formas de distri

buição, em maior ou menor grau, contêm uma certa dose de 

subjetivo. A arbitrariedade sempre vai existir nessas aloca 

ções, sendo que as vezes ela existirá em nível bastante acei 

tável, e em outras oportunidades só a aceitamos por não ha-

ver alternativas melhores. 

Na separação entre custos e despesas começam a sur-

gir esses aspectos subjetivos inerentes a todo o processo 
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de rateio, O aluguel e condomínio por exemplo, são gastos 

provenientes de um finico contrato, sendo que parte do 
... 

pre-

dio cabe a produção (custo) e outra aos setores administra-

tivos (~espesa) . Da adoção de um crit6rio para segregaçao 

dos custos indiretos comuns das despesas, normalmente já 

abstraimos tamb6m a distribuição desses custos por departa-

mento. Verificamos, por exemplo, que os gastos comuns para 

a empresa, que necessitam de crit6rios de rateio para segr~ 

gação do quanto 6 custo e do quanto 6 despesa, são os repa

ros, manutenção e depreciação de edifícios e instalações, a 

energia elétrica, e o aluguel e condomínio de prédio. Na se 

gregação da parcela de despesas referentes ao setor adminis 

trativo poderia ser utilizada a área de ocupação de cada de 

partamento, o que, de certa forma, permite abstrair o mesmo 

critério para rateio dos custos indiretos comuns aos diver-

sos departamentos. O relat6rio já exposto anteriormente, p~ 

ra fins de análise dos custos departamentais, ilustra bem 

como pode se dar este processo. 

Os gastos indiretos comuns, dado as características 

dos principais, poderiam ser alocados aos diversos departa

mentos atrav6s da área ocupada por cada um, e neste proces

so além do rateio aos diversos departamentos, se obteria 

também uma segregaçao parcial dos custos e despesas. Sendo 

todos os demais custos indiretos alocáveis diretamente aos 

departamentos, obtem-se assim os custos indiretos totais 

por centros de custos na "Projetos de Engenharia Ltda". Es-

tes totais ainda são insuficientes, entretanto, par~ que os 

custos indiretos possam ser atribuídos aos produtos,-·e mais 
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ainda~ dado que a diretoria t~cnica concentra funções prod~ 

tivas e de vendas, nem toda a segregação de custos e despe

sas foi obtida. 

Depois que os custos indiretos já estão totalmente 

atribufdos a departamentos. e precisarmos então passar a ra 

tear os custos de alguns departamentos, já não poderemos nor 

malmente custo por custo. Não seria muito praticável pegar

mos os vários itens que compõem o gasto da diretoria t~cni

ca e começarmos a ratear um por um. Quando atribufmos cus-

tos de um departamento para outros, baseamo-nos em 

crit6rio e fazemos a alocação a partir do bolo todo. 

algum 

Sem entrarmos no m~rito das sugestões de MartinsC 78 ), 

já expostas no nosso trabalho no tópico sobre separação en

tre custos e despesas, a diretoria técnica poderia ter seus 

custos indiretos totais distribuídos entre as atividades co 

merciais, os departamentos técnicos e o centro de processa

mento.de dados, atrav~s. por exemplo, de um apontamento de 

horas do responsável. Com esta distribuição, se completaria 

a segregação entre custos e despesas na empresa. 

Para que se encerre o ciclo de rateios entre depart~ 

mentes, e se possa atribuir os custos indiretos, que estão 

nos departamentos de produção, aos produtos, faz-se necessa 

r1o que se distribua os custos dos departamentos de servi

ços, que apeiam a produção, aos departamentos produtivos.Na 

"Projetos de Engenharia Ltda" o centro de processamento de 

dados se caracteriza como único departamento desta esp~cie, 

e as horas máquinas atribuídas a cada departamento poderia 

(78)~Eliseu Martins, op.citi 
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ser uma ·base para a distribu:fção dos. seus custos ·totais .. aos 

departamentos produtivos. 

V- ATRIBUIÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS, QUE AGORA SOES 

TÃO NOS~DEPARTAMENTOS DE PRODUÇÃO, AOS PRODUTOS 

SEGUNDO CRITERIOS FIXADOS 

Com os custos indiretos concentrados nos departamen

tos de produção torna-se possível a atribuição aos produtos 

segundo um crit6rio pr6-fixado. Normalmente, o crit6rio de 

atribuição em empresas de projetos de engenharia tem como 

bàse o total de horas de mão de obra apontadas em cada de

partamento e, com todos os demais custos agregados, estafa 

se encerra o processo de custeio na companhia. 

Dentro de um processo de rateio, 6 bastante ficil de 

se perceber que a alteração de um crit6rio poderi provocar 

mudanças no valor apontado como custo de um produto,sem que 

de- fato nenhuma 6ütra modificação tenha ocorrido no proces

so de produção. Mais do que os fatores levados em conta pa-

ra a escolha dos crit6rios de alocação dos custos indire-

tos, a consistência na sua aplicação é fator fundamental. O 

balanço e a demonstração do resultado podem sofrer modifica 

ções fictícias e deliberadas em função de mudanças nos pro

cedimentos utilizados pela contabilidade de custos. 
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CONTABILIDADE DE CUSTOS EM UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SER

VIÇOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS 

A presença da contabilidade de custos em empresas nao 

industriais tem alargado significativamente o seu campo de 

ação. Vimos que em empresas de serviços que eventualmente 

faziam uso de custos para avaliação do "Estoques de Servi

ços em Andamento'', ou seja, para a valiação dos custos in-

corridos em projetos ainda não acabados, o aspecto geren-

cial da contabilidade ampliou o seu potencial para o contro 

le e até para a tomada de decisões. Esta "nova forma" de se 

utilizar a contabilidade de custos possibilitou a sua utili 

zação também em empresas onde seu uso para efeito de balan

ço era quase irrelevante (pela aus~ncia de estoque). 

Este t6pico se preocupa em ilustrar o processo de um 

sistema de custeio para uma empresa de prestação de servi

ços em processamento de dados. Ao contririo do caso· aprese~ 

tado na Parte IV, o que segue se caracteriza por aus~ncia 

de estoques e por utilizar grandes montantes de miquinas, 

equipamentos e outros ativos no seu ciclo operacional, e, 

desta forma, apresenta aplicações diferenciadas. 
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-·-p. . EMPRESA (_SQ:~- _ 
~ . ·'-. 

A Infor~itica S/A ~ urna empresa de prestação de ser-

viços de processamento de dados que tem o seu controle acio 

nirio mantido por um dos maiores grup·os privados nacionais. 

Tendo per~anecido ligada cetca ~e 15 anos,_sob a forma de 

departamento, a urna instituição financeira, ela existe a· 

apenas 5 anos corno empresa independente, e, 

apresenta tres principais atividades: 

praticamente, 

a) Processamento de dados para as empresas do grupo 

A Inforrnifica S/A concentra todas as atividades de 

processamento de dados do grup.o .• Cabe-lhe o dimensionamento 

das necessidades de equipamentos .e.· de sistemas, as ativid~ 

des de produção, bem como as decisões técnicas de adquirir, 

desenvolver ou alugar sistemas. 

Atualmente a empresa dispõe de cerca de 80 sistemas 

em produção, que possuem características distintas e que p~ 

dem ser utilizados por um ou mais usuários. A atividade pr~ 

cessamento de dados responde por cerca de 90% do faturamen

to total da empresa e não apresenta sazonalidade. 

b) Telematic 

Esta atividade consiste na venda da transmissão, em 

tempo real, de informações das principais bolsas de mercado 

rias do mundo. Praticamente, é utilizado apenas um sistema 

que possibilita o repasse das .informações a uma infinidade 

(_80) .Por solicitação da empresa, serão omitidos dados que 

permitam sua ~identificação. 
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-

de.usuãrios. Esta.ativ_idade responde atualmente pelos res-
.. . 

tantes 10% do faturamento da Informática S/A sendo .quase 

que inteiramente proveniente de terceiros (não pertencentes 

ao grupo). 

c) Desenvolvimento de Sistemas 

Como. terceira principal atividade da empresa temos o 

desenvolvimento de sistemas .. Esta atividade é, de certa for 

ma, imprescindível para a empresa no atendimento de necessi 

dades específicas dos usuários. Ela não gera faturamento d_i 

reto para .a empresa, entre·tanto .o seu valor está embutido 

nos preços dos serviços de processamento de dados para os 

usuários. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Desde o seu desmembramento, quando passou a atuar co 

mo empresa independente, a estrutura organizacional da In

formática S/A sofreu muitas reformulaç6es como decorr~ncia 

das mudanças dos objetivos e linha de atuação administrati-

va. Na forma em que se encontra hoje, a companhia conta com 

cerca de 550 funcionários com organograma e atribuições bem 

definidos, conforme podemos verificar: 
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I - Ã _gerência_ administr:ativa_ é fi~nanceira subo.rdinam-se os --
• + 

departamentos: 

- Administrativo - Responsivel pelo controle do almo 

xarifado e pelas compras da companhia; 

- Finan~efro - Responsivel ~elo contas a pagar e a 

receber, bem como, pelas aplicações e captações de recursos 

da companhia; 

- Controle - G um departamento recentemente criado e_ 

responsabiliza-se pelo orçamento, contabilidade financeira 

e de custos. 

- '\ 

II - A gerência de planejamento i -a responsivel por todo o 

desempenho de marketing da empresa. Dado que os serviços de 

processamento de dados são geralmente prestados às empresas 

do mesmo grupo, esta gerência volta seus esforços para o 

Telematic, que i o produto mais vendido para terceiros. 

III - A gerência de recursos humanos é responsável pela fo

lha de pagamentos, recrutamento e seleção de candidatos, de 

missões e outras rotinas afins. 

IV - A gerência de produção é constituída de 4 departamen-

tos: 

- Operações - Responsivel por todas as rotinas . de 

execuçao do processamento de dados. Executa a produção pro

priamente dita da companhia~ 

- P.C.P. - O planejamento e controle de produção e o 

departamento responsável pela pr:ogramação das rotinas de 
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operaçao .. Ele planeja a ordem em que.deveri se executar o 

proce~sam~nto do dia, bem como, os tempos de cada um. 

- Manutenção - Responsivel pela manutenção de miqui

nas e equipamentos que nao possuam contratos externos de ma 

m.itençio. 

- Expediçio/digitaçio Responsivel pela recepçao 

dos dados que deveria ser processados, pela digitação e ex

pedição das informaç6es ji processadas. 

V - A gerência de software é responsivel pelo dimensionamen 

to das necessidades de equipamentos bem como pela eficiên

cia nas operaç6es. Esta gerência é quem cria toda a config~ 

ração do ambiente de processamento. 

VI - A gerência de desenvolvimento de sistemas é composta 

por 3 departamentos de desenvolvimento e pelo departamento 

de programação. Os três departamentos de desenvolvimento são 

iguais nos objetivos e responsabilidades. Eles têm um corpo 

de analistas de sistemas organizados por projetos com o ob

jetivo de desenvolver sistemas novos e promover a manuten

ção dos antigos. Estes três departamentos são assistidos p~ 

lo outro, que executa toda a programação necessária. 

ESTRUTURA OPERACIONAL 

E possível desmembrarmos as atividades da Informáti

ca S/A em dois ciclos operacionais distintos: 
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a) Desenvolvimento. de Sistemas - Este ciclo pode ter 

origem em um cliente, e portanto externamente a empresa, 

ou internamente, pela criação de um produto pr6prio. Na In

formática S/A, a gerência de planejamento, a partir da soli 

citação de um cliente ou por ~islumbrar um mercado poten

cial para um produto, solicita à gerência de desenvolvimen

to de sistemas a criação de um sistema que processe dados 

dentro de algumas ·especificações. Este sistema 6 tratado co 

mo um projeto e 6 designado uma equipe fixa para sua ·execu

çao. O ciclo se encerra quando o projeto 6 dado por concluí 

do e o sistema .pronto para entrar em operação. 

Este ciclo não gera faturamento direto para a empre

sa e se caracteriza por ser de longa duração. 

b) Processamento de Dados e Telematic - Este ciclo 6 

o verdadeiro ciclo de produção da companhia e sempre se ini 

é:ia.a partir da contratação de um cliente. Dentro de uma g~ 

ma de sistemas disponíveis, os clientes contratam alguns p~ 

los quais os dâdos serão processados e lhes enviado. A par

tir do fechamento de um contrato, onde consta todas as con

dições comerciais, as informações passam a ser recebidas, e 

os dados processados e enviados ao cliente. 

No processamento de dados as informações podem ser 

enviadas para entrada manual (via digitação) ou então dire-

t~rnente ao sistema (processo on line). De qualquer forma, 

estas informações são geralmente específicas de cada clien

te e posteriormente lhes enviada. Já na Telernatic, as infor 

mações são comuns a todos os clientes, bem corno o sistema 
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que as processa, o que faz com que o sistema ~e faturamento 

seja distinto para os dois produtos. 

Do ponto de vista computacional a estrutura operaci~ 

nal da empresa segpe os mesmo$ preceitos que a estrutura de 

uma empresa industrial. Os insumos (informações, dados) são 

processados de acordo com algumas especificações resultando 

em um novo produto. A diferença mais fundamental se di na 

velocidade com que é executado o processamento e na caracte 

rística do produto processado. A estrutura operacional da 

Informitica S/A, embora vivendo mudanças tecnológicas vio

lentas, em pouco tem se alterado em seu princípio. 

Sob o ponto de vista administrativo entretanto, a em 

presa passou por mudanças significativas nos filtimos anos. 

No faturamento por exemplo, a prática da sociedade sempre 

foi repassar às empresas do grupo todos os gastos incorri

dos nos períodos que não haviam sido cobertos pelos fatura~ 

mentes a terceiros, inclusive o desenvolvimento de novos sis 

temas. Na estrutura atual, entretanto, uma definição dos 

objetivos aliada a uma reestrutuação administrativa impuse

ram novas formas de trabalho, formas estas que envolveram a 

implantação de um sistema de custos e avaliaremos este pro

cesso posteriormente. 

NATUREZA DOS GASTOS 

O volume mensal de gastos da empresa apresenta-se de 

acordo com o quadro a seguir. 



. DEMONSTRATIVO SINTl:TICO DE GASTOS 

NATUREZA 

Pessoal e Encargos 

Aluguéis _ 

Amortização e Depreciações 

Comunicações 

Serviços Prestados por Terceiros 

Outros Gastos 

TOTAL DE GASTOS 

50 

14 

9 

8 

6 

13 

100 
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Verificamos port~nto que os gastos de pessoal e en-

cargos, aluguéis, amortizações e depreciações, co~unicações 

e serviços prestados por terceiros ~erfazem 87% do gasto t~ 

tal da empresa e apresentam as seguintes caracteristicas: 

* Pessoal e Encargos 

O quadro de funcionários da empresa pode ser subdivi 

dido em tres campos distintos: 

a) Administração - compreendendo as áreas de Planej~ 

mento, Recursos Humanos e Administrativa-Financeira. Estes 

funcionários não perfazem qualquer atividade de Produção e 

representam cerca de 11% do total do gasto. 

b) Produção - incorpora os digitadores, técnicos de 

manutenção, técnicos de comunicação, operadores, planejame~ 

to da produção, etc. Com exceção dos digitadores, amao de 

obra de prodpção tem sua atividade mais associada ao coman

do das máquinas do que a um sistema ou usuário especifico.A 

sua variabilidade é mais diretamente associada i configura-
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ção dos equipamentos do que ao volume processado, e o seu 

peso é de aproximadamente 48% do total de mão de obra. 

c) Desenvolvimento - o quadro de funcionários aqui e 

composto por analistas de sistemas e por programadores que 

trabalham sob a forma de projetos. Estes projetos geralmen

te são desenvolvidos para atender às necessidades de um usu 

ário. Eles, portanto, geram, em seu final, uma nova ativid~ 

de de produção, entretanto não guardam nenhum vinculo com o 

volume de produção existente. Eles têm a característica mais 

de investimento do que de despesa propriamente dito, e re

presentam 41% do total da mão de obra. 

* Aluguéis 

O montante total deste gasto e composto em 90% de 

aluguel de equipamentos eletrônicos e nos restantes 10% de 

aluguel de sistemas. 

Os equipamentos de grande porte, no Brasil, são to

dos importados e as empresas subsidiárias importadoras do 

equipamento s6 repassam para o usuário final sob a forma de 

aluguel. O gasto ~om aluguel de equipamentos eletrônicos as 

sume, portanto, a mesma característica dos gastos com depr~ 

ciação de ativo fixo. 

O aluguel de sistemas na Informática S/A é pratica

mente utilizado da mesma forma que os equipamentos eletrôni 

cos, ou seja, sao alugados sistemas de monitoràção, ou sis

temas mestres que norteiam o planejamento da produção.O al~ 

guel de sistemas na empresa assume portanto o mesmo compor

tamento que do gasto com aluguel de equipamentos .eletrôni

cos. 
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* Comunicações 

O gasto com comunicações basicamente se constitui de 

canais de voz (linhas privadas, linhas telef5nicas, etc. usa 

das na transmissão de dados). O gasto com comunicações ... 
e 

perfeitamente indentificivel ao usuirio, mas como um 
... 

usua-

rio pode usar mais de um sistema, a sua associação a siste

mas não é direta. 

* Serviços Prestados por Terceiros 

Os serviços prestados por terceiros basicamente é um 

gasto decorrente da taxa cobrada pelas bolsas de mercado-

rias fornecedoras de informações em função do número de usu 

irios. Este gasto é perfeitamente identificivel ao usuirio, 

e como a Telematic utiliza apenas um sistema, é perfeitame~ 

te associada ao sistema também. 

* Amortizações e Depreciações 

São gastos decorrentes da compra de alguns periféri-

cos necessirios ã produção, bem como, dos sistemas que fo-

ram desenvolvidos internamente e consequentemente estão imo 

bilizados na companhia. Em geral, não mant&m grandes víncu 

los com o volume de produção. 

* Outros Gastos 

Se compõe de uma série de pequenos gastos, de natur~ 

zas distintas, para o qual não se é possível traçar um com-

portamento uniforme. Os gastos mais comuns na 

deste montante são: 

composição 
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- Honorários da diretoria 

- Impostos e taxas 

- Manutenção e conservaçao de bens 

- Material de expediente 

- Discos e _fi tas 

- Propaganda e publicidade 

- Formação profissional 

- Transportes 

- Viagens 

- Assistência social 

NECESSIDADES DA EMPRESA 

Por ocasião do seu desmembramento de departamento p~ 

ra empresa, a Informática S/A viveu uma situação bastante 

caótica, tendo a contabilidade financeira elaborada por te! 

ceiros, ausência completa de orçamentos, controle de preços 

e outros instrumentos administrativos. Decorre daí a práti

ca de se faturar para os clientes do grupo todos os gastos 

nao cobertos pelos clientes externos. Este procedimento ge

rou uma certa insatisfação para as demais empresas que acre 

ditavam estar pagando ineficiência. 

Procurando contornar este conflito, estabeleceu-se o 

objetivo de se trabalhar com terceiros apenas no produto T~ 

lematic, e reformulou-se o corpo administrativo da empresa 

com os objetivos imediatos de: 

a) Verificar a lucratividade dos usuários externos e 

analisar a viabilidade ou nio da Telematic; 
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b) Elaborar urna completa tabela de preços de transfe 

r~ncias que fosse informativa para o usuirio no 

dos seus custos; 

controle 

c) Criar um-processo orçarnentirio na empresa de modo 

a atender as necessidades de planejamento e controle. 

SISTEMA DE CUSTOS 

Ao defrontar com tais exig~ncias, verificou-se que 

era objeto comum a necessidade da implantação da contabili

dade de custos. O corpo administrativo procurou assim defi 

nir o sistema de custeio a ser implantado e, para tal, le

vou em consideração os seguintes fatores: 

a) Característica do Objeto de Custo 

Um processamento de dados sempre é feito por um sis

tema específico, embora. este -s is terna possa ·ser utilizado -

por mais de um usuário. O processamento de dados contábeis, 

por exemplo, só pode ser efetuado por um sistema contábil, 

sendo que este sistema pode ter sido elaborado para atender 

a várias empresas distintas. Esta mesma característica ocor 

re para a Telernatic, onde um Único sistema faz o processa -

rnento da informação. 

Embora o custo de processamento dentro de um mesmo 

sistema seja geralmente o mesmo, independente da origem da 

informação, os custos com entrada e expedição de dados po

dem variar de cliente para cliente. Um <:liente pode p_or meio 

de um terminal .e linhas de comunicação entrar e receber in-
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formações, outros podem preferir o envio de documentos para 

digitação local e posterior recebimento dos mesmos acompa

nhados de listagens com os resultados do processamento. 

Como decorrência disto, fica difícil definir o me

lhor objeto para c-usteio, ou seja, custear por sistemas ou 

custear por clientes. Por um lado o custeio por clientes, 

nos casos em que este se utilizava de mais do que um siste-

ma, não permitiria elaborar uma completa tabela de preços 

que fosse informativa para o usuário no controle dos seus 

custos. De outra forma, o custeio por sistema desprezaria 

os custos associados diretamente a cada cliente nao permi

tindo verificar a lucratividade dos usUários externos e ana 

lisar a viabilidade ou não da Telematic. 

Portanto, as exigências para com o produto Telematic 

necessitavam de um custeio por cliente, pois, todos os cli

entes utilizavam um Único sistema, e entretanto, apresent~ 

vam custos diferenies~dependendo da localização e das infor 

maçoes recebidas. Neste produto os custos diretamente asso

ciados aos cliente~. ou seja, os perif~ricos que os clien

tes utilizavam, os custos com linhas de transmissão, e as 

informações solicitadas (bolsas de mercadoria), ~ que dife

tenciavam os preços cobrados e os custos dos produtos. Em 

contraste, as empresas clientes pertencentes ao grupo exi 

giam um preço discriminado que lhes atendessem nas necessi

dades de alocação aos seus produtos ou aos seus serviços. 

Esta necessidade reclamava um sistema de custos por siste

mas como base para a formulação de preços. 
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b) Características dos Principais Gastos da Empresa 

Uma anilise das -principais naturezas de gastos da em 

presa indicava: 

- Pessoal e encargos - parte se referia a despesas 

administrativas e de vendas, parte a investimentos e parte 

a custos. O montante referente a custos não era alocivel di 

retamente a sistemas ou a clientes, mas se caracterizava co 

mo um custo indireto de fabricação alocivel diretamente aos 

departamentos. 

- Alugu~is de equipamentos eletr&nicos e de sistemas 

- se caracterizavam inteiramente como custos, entretanto, 

ocorriam linearmente, ou seja, em -valores iguais por perío

do e não em função de qualquer parâmetro ~ssociivel aos si~ 

temas ou aos clientes. Deveriam ser tratados como custos in 

diretos de fabricação associados diretamente a um departa -

mente. 

- Comunicãç6es - se caracterizam completament~ como 

custos, e eram associados. diretamente a um cliente. Quanto 

i sua associabilidade por sistemas entretanto, não era dire 

ta. 

- Serviços prestados por terceiros - era um custo di 

retamente associado a um cliente e a um sistema. Não havia 

dificuldade no seu controle e na sua apropr1açao. 

- Amortização e depreciação - Eram custos relaciona

dos diretamente i produção. As amortizações, tal qual os 

alugu~is, er~m feitas linearmente em valores iguais por pe

ríodo e não se referiam diretamente ao processamento. As de 
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preciações também eram feitas das mesmas formas e dificil

mente eram associadas diretamente a um sistema em processa

mento. Alguns equipamentos entretanto estavam perfeitamente 

identificados por clientes. 

Honorários da diretoria, impostos e taxas e trans 

portes - poderiam ser tratadas inteiramente como 

administrativas. 

despesas 

-Manutenção e conservaçao de bens, material de exp~ 

diente, ass~st~ncia social e formação profissiobal - parte 

se referia a despesas administrativas, parte a despesas de 

vendas e parte a custos, sendo os custos nao diretamente as 

sociáveis a um cliente ou um sistema. 

- Discos e fitas - se referiam a custos de produção 

nao diretamente associáveis a um cliente ou a um sistema. 

- Propaganda e publicidade, e viagens - se referiam 

a despesas de vendas. 
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SEPARAÇÃO ENTRE CUSTOS E DESPESAS 

DESPESAS DE VENDAS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

CUSTOS 

DIRETOS DE SISTEMAS 

DIRETOS DE CLIENTES 

INDIRETOS ALOCÁVEIS 

DIRETAMENTE AOS DEPAR
TAMENTOS 

--

- Pessoal e encargos 
- Material de expediente 
- Manutenção e conservaçao 

de bens 
- Assistência social 

- Formação profissional 

- Propaganda e publicidade 
- Viagens 

- Pessoal e encargos 

- Honoririas da diretoria 

- Impostõs e taxas 

- Material de expediente 

- Transporte 

- Manutenção e conservaçao 
de bens 

- Assistência social 

- Formação profissional 

- Comunicações 

- ServiÇos prestados por 
terceiros 

- Depreciações 

- Comunicações 
- Serviços prestados por 

terceiros 
- Depreciações 

- Pessoal e encargos 

- Depreciações e amortiz. 
- Aluguéis 
- Manutenção e ~onservaçao 

de bens 
- Material de expediente 

- Assistência social 
- For-mação -profissori.al 

- Discos e fitas 
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c) N{vel de Informação Existente na Empresa 

A Informática S/A era uma empresa extremamente caren 

te de informações financeiras na época. A contabilidade fi

nanceira era executada.por uma organização externa, o que 

impossibilitava o -acompanhamento e controle, bem como nao 

dava confiabilidade aos dados. 

Do ponto de vista da produção, entretanto, eram emi

tidos relatórios de utilização de equipamentos por sistemas, 

e os canais de comunicação eram devidamente controlados por 

clientes. Todavia, os montantes que cada cliente se utiliza 

va dos sistemas não eram pass{veis de medição. Como base pa 

ra faturamento nestes casos, utilizava-se alguns controles 

da entrada de dados acerca do volume de informações proces

sadas. 

Tendo em vista os objetivos estipulados, e a necessi 

dade imediata de organização, o corpo administrativo da In

formática S/A tomou as seguintes atitudes: 

I - Passou a elaborar a contabilidade internamente 

A contabilidade foi implantada totalmente automatiza 

da e com informações a nível de contas e a nível de centros 

de custos. Os dados referentes a ativos e passivos eram ana 

liticamente registrados e os dados de resultados, afora as 

contas contábeis registradas, também identificavam os .cen

tros de custos correspondentes~ ocorrendo _aí o processo de 

segregaçjo entre custos e despesa~. 
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Afora os relat5rios exigidos por lei, o sistema de 

contabilidade fornecia mensalmente os balancetes por contas 

e um demonstrativo dos gastos por centros de custos. 

II- Procedeu uma·revisão dos critérios contábeis 

Desta revisão, a alteração mais significativa nos 

critérios contábeis foi a de se tratar o desenvolvimento de 

sistemas como um investimento, e não mais como um gasto do 

período. Esta mudança na sistemática contábil exigiu que 

fosse implantado, junto a todos os funcionários que partici_ 

pavam desta atividade, um relatório de atividades em que ca 

da analista relatava o tempo a que se dedicou a cada proje

to em desenvolvimento. O registro de horas foi utilizado p~ 

ra que os gastos do departamento fossem transferidos mensal 

mente para o ativo permanente da empresa. 

Todo o registro do permanente, bem como as deprecia

'ções e amortizaçõés, eram mantidos item a item, o que possi_ 

bilitava uma apropriação segura dos custos. 

III - Optou pelo sistema de custeio por absorção ap~ 

rado por sistema 

A opçao por um sistema ou outro de custeio na Infor

mática S/A não altera os resultados apurados em um período. 

Isto decorre do fato que a empresa não possui estoques, e 

assim sendo todos os custos ocorrem como sendo do período. 

A opção de se absorver todos os custos nos sistemas, entre

tanto, permitiria u~a-melhor visualização destes para fins 

de elaboração de. uma completa tabela de preços-de transfe

r~ncias que fo~se informativa para o usuário. 
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O produto Telematic, entretanto, era um produto rela - -
tivamente novo no Brasil, onde a entrada de um concorrente 

iniciou uma disputa acirrada de mercado. Os objetivos deli-

neados aqui eram, portanto, de se acompanhar a lucrativida

de dos clientes e ~nalisar a viabilidade ou nio deste produ 

to. A apuração dos custos deste produto por sistemas, dado 

que se utiliza aqui um único sistema, não permitiria um acom 

panhamento adequado dos objetivos pré-estabelecidos. A admi 

nistraçio resolveu neste caso especifico e por razões de 

competitividade, tratá-lo de forma especial, como um siste-

ma para tomada de decisões não rotineiras. 

IV - Procurou neste sistema introduzir instrumentos 

técnicos administrativos que possibilitassem um 

melhor critério para rateio dos custos relevan

tes 

Como citamos -anteriormente, dos· custos .relevantes as 

saciados diretamente a sistemas, a Informática S/A possui 

comunicações, depreciações e serviços prestados por tercei-

ros, que são custos exclusivos da Telematic e associado tam 

bém ao cliente. Os custos indiretos prevalecem portanto no 

cômputo geral, sendo que só é possivel a sua apropr1açao 

por meio da adoção de critérios de rateio. 

Os custos diretamente associados a clientes, como e 

.o caso dos custos com comunicação de dados, serviços prest~ 

dos por terceiros e depreciações de alguns periféricos, em

bora ocorram ~m grande es~ila na Telematic, também pbdem 

ocorrer na utilização de outros sistemas~ Neste segundo, ca 
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so.de ocorrência, a apropriação por sistemas torna-se extre 

mamente dificultosa. Desta forma procurou-se adotar os cri

térios básicos: 

- Os custos diretos, relacionados i Telematic,seriam 

segregados e tratados de maneira especial; 

-Os custos diretamente associados a sistemas, que 

nao se referiam à Telematic, seriam diretamente alocados. 

- Os custos diretamente associados a clientes, que 

nao se referiam à Telematic, receberiam um tratamento con-

tratual diferente, de forma a caracterizá-lo como uma desp~ 

sa reembolsâvel e externa ao processo de custeio e elabora-

ção de preços. Em suma, optou-se por, na elaboração da tabe 

la de preços, desprezar estes custos. Estes custos seriam 

tratados como despesas ocorridas por conta de terceiros deQ 

tro da Informática S/A, e como tal, deveriam ser reembolsa-

. das independentemente dos sistemas que estavam em .. uso. 

- Os custos indiretos é que apresentavam maior difi-

culdade de alocação. Qualquer critério de r a te i o que se apr~ 

sentava mostrava uma grande dose de arbitrariedade. . Cada 

sistema apresentava peculiaridades diferentes na produção. 

Um tratamento único, por exemplo, como distribuição dos cus 

tos pelas horas em que o sistema ficava em produção nao era 

possível. 

Um sistema sempre é diferente de outro nas suas fun-

çoes e no consumo de-recursos. Um sistema, por exemplo, de 
-contabilidade. normalmente.-exige .grandes .arquivos em discos 

ou fitas, ao passo que um sistema de cálculos de estruturas 
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pouco se vale dos arquivos. Da mesma forma, em horas físi-

cas, um sistema que entra em processamento sozinho 6 mais 

ripido do que quando entra simultaneamente com outros, e as 

sim por diante. Portanto um parimetro Gnico para rateio não 

poderia ser obtida por consenso. 

Dado que a empresa dispunha de relatórios, efetuados 

automaticamente, que indicavam o consumo das miquinas e 

equipamentos por sistemas, optou-se por tratar os custos 

destes recursos, bem como as amortizações, que já eram con-

troladas por sistemas, de forma analítica. Assim, as depre

ciações, os_ aluguéis e a manutenção e conservação de _ b"ens 

passaram a ser controlados item por item de miquinas e equi 

pamentos. Estes custos passaram a ser apropriados por sist~ 

mas pela leitura de consumo de cada miquina, e os demais 

custos indiretos apropriados na mesma proporçao. 

Embora a leitura de consumo de miquinas e equipamen

tos seja feita automaticamente, a apropriação dos- custos não 

6 ficil e direta uma vez que muitos destes recursos possuem 

mais do que um parimetro de capacidade. Por exemplo, um co!!! 

putador central apresenta restrições de consumo de memória 

e de tempo de processamento. Da mesma forma uma unidade de 

discos apresenta medições de consumo por armazenamento e 

por leitura de dados. Muitas vezes, como foi feito na Infor 

mitica S/A, a partir de toda a configuração de equipamentos 

6 possível se atribuir pesos relativos a cada uma dessas me 

didas. 

A _medida .de consumo .de um computador central que 
... 
e 

f~ita pç:>r tempo de processamento e por memória utilizada, 
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por exemplo, a partir de uma configuração total do centro 

de computação, podem receber pesos relativos pela pondera

ção entre capacidade instalada e nfvel de utilização. Na I~ 

formática S/A, a medida mais próxima do "gargalo" .recebia 

peso relativo maior. Desta forma os custos do computador ce~ 

tral eram distribufdos entre custos de tempo de processame~ 

to e custos de memória, e apropriados p6r sistema pelos re-

latórios de consumo. 

- Por fim, visando converter as medidas de custos 

apurados em bases que os usuários pudessem entender, intro

duziu-se controles automáticos nos sistemas ("contadores") 

que mediam o número de transações. que o sistema efetuava. 

Assim, por exemplo nos sistemas contábeis, era medido quan-

tos lançamentos o sistema tinha efetuado, e assim por dian-

te, para cada sistema foi eleita uma "transação relevante" 

diferente. Digo "transação relevante" porque um sistema po-
. - . ' -

de efetuar uma s~rie de tran~ações distintas. No exemplo do 

sistema contábil, al~m de lançamentos, são efetuados cadas-

tramentos e descadastramentos de contas, de centros de cus-

tos etc. Para efeito de contagem, entretanto, todas eram 

consideradas iguais. 

Esses contadores do sistema foram todos introduzidos 

na entrada de dados, de modo a permitir a identificação do 

cliente, fosse ela "on line" ou "batch". 
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V - Introduziu-se~um processo o~çamentário na empresa 

O processo orçamentário na companhia foi introduzido 

tal qual os registros da contabilidade financeira, ou seja, 

pelo total de gastos previstos de serem incorridos por cen

tros de custos. O .processo· de custeio na companhia foi to-

talmente implantado extra contabilmente, simplesmente por 

uma reclassificação. dos gastos registrados na contabilidade 

financeira, e como tal, ficou totalmente fora do processo 

orçamentário. 

APRESENTAÇÃO DOS RELATORIOS 

Com as modificações apresentadas, a administração da 

Informática S/A passou a contar com os seguintes relatórios: 

RELATOR IOS 

- Balancete e demais relatórios legais 

- Gastos por centros de custos 

- Balanço 

- Orçamento de desp. rec. e invest. por 
centros de custos 

- Acompanhamento do orçamento 

- Relatório especial Telematic 

- Custos por sistemas 

PERIODICIDADE 

mensal 

mensal 

semestral 

semestral 

mensal 

mensal 

mensal 

O relatório de custos por sistemas emitido mensalmen 

te, embora partisse dos dados.contábeis, era elaborado após 

o encerramento do perfodo em fichas individuais por siste-

mas. Nestas fichas eram transcritas as parcelas de custos 

alocadas diretamente, as indiretas rateadas e o nível de 

utilização do sistema 
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FICHA DE APURAÇÃO DOS CUSTOS POR SISTEMAS 

SISTEMA: DATA: 

Amortização de sistemas XX 
Aluguéis XX 
Depreciações . XX 
. . 
. . 
. . 
Custos Indiretos XX 
Custo Total XX 
Nível de Utilização XX 

. Custo/Parâmetro de Utilização XX 
Observações: 

Por meio desta ficha de apuraçao de custos, se elabo 

rava o relatório de custos por sistemas do qual a adminis-

tração fazia uso. O relatório se apresentava da seguinte 

forma: 

RELATCRIO DE CUSTOS POR SISTEMAS 

- CUSTO/. NfVEL DE CUSTO SISTEMAs· PARÂMETRO UTILIZAÇÃO TOTAL 

Sistema 001 XX XX XX 

Sistema 002 XX XX XX 

Etc. XX XX XX 

CUSTO TOTAL DE PRO~ 

CESSAMENTO· · -· - - XX 



182. 

Os custos por sistemas apropriados atrav~s das fi-

chas, computava igualmente os custos do sistema Telematic. 

A Telematic, entretanto, apresentava a característica espe-

cial de todos os clientes se utilizarem do mesmo sistema, 

sendo que a diferenciaçio entre.um cliente e outro provinha 

de alguns custos diretamente associados a eles. O tratamen-

to adotado para estes custos no caso do processamento de d! 

dos nio era cabível aos clientes deste produto. A Telematic 

vendia informações, o que só tinha sentido se pudessem ser 

acessadas, fazendo com que os custos diretamente associados 

aos clientes .fizessem parte do produto como um todo. 

Como forma de se acompanhar a performance deste pro

duto em um mercado acirrado, optou-se que o relatório espe-

cial Telematic fosse apresentado sob a forma de custeio di 

reto e em uma estrutura por clientes, conforme segue: 

RELATORIO ESPECIALTELEMATIC 

TOTAL CLIENTE CLIENTE CLIENTE 
1 2 ..... N 

Receita Bruta XX XX XX XX 

Deduções XX XX XX XX 
Receita Líquida XX XX XX XX - - - -

Custos Diretos 

Comunicações XX XX XX XX 
Depreciações XX XX XX XX 

Etc. XX XX XX XX 

. Margem de Contri-
buição XX - - XX XX ·-· 

. XX 
- - - ·-
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Embora a apropriação de custos fosse feita de formas 

diferentes para os dois casos, os totais eram confrontados 

com a contabilidade financeira todos os períodos e no de

monstrativo do resultado geral da companhia, o saldo de cus 

to apurado era sempre pelo sistema de absorção. Os custos 

por sistemas (onde consta tamb~m o do sistema Telematic) , 

acrescidos dos custos vari~veis do Telematic resultam no 

custo total da companhia em um sistema por absorção. 

Os relatórios de orçamento de despesas, receitas e 

investimentos e o acompanhamento mensal do orçamento se com 

põe de demonstrativo de resultados total, demonstrativo sin 

t~tico de despesas, demonstrativo analítico de despesas por 

centros de custos e demonstrativo de investimentos. Todo es 

te piocesso orçament~rio funciona nas mesmas bases que a 

contabilidade financeira, respeitando as naturezas das con

tas cadastradas. 

As projeções de despesas e investimentos sao elabora 

das com base em um plano de metas semestral, estipulados 

por centros de custos. As variações encontradas sempre si

tuam-se em níveis aceit~veis, o.que ~particularmente ente~ 

dível se verificarmos que a empresa nao possui estoque, eli 

minando assim problemas com var1açao de produção e de ven

das. 

AVALIAÇÃO GERAL 

Os objetivos pretendidos com um sistema de custeio ~ 

que propiciam a decisão de que modelo usar e o nível de in

formações requeridas. As.sim, este ponto parece bastante ade 
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quado para se proceder uma avaliação geral. Tr~s objetivos 

foram bem definidos na Informática S/A: 

a) Elaborar uma completa tabela de preços de transf! 

r~ncias que fosse informativa para o usuário no 

controle dos seus custos 

Este objetivo é o que maior significância apresenta 

no contexto da empresa, pois está diretamente associado ao 

produto processamento de dados que representa cerca de 90% 

do faturamento total. Várias formas sao conhecidas de se 

apurar preços de trarisfer~ncias que nao passam necessaria

mente por um sistema de custeio, entretanto, os prepostos 

envolvidos na sua formulação levaram a administração optar 

por este caminho. 

Uma tabela completa de preços de transferências ati~ 

g1a o objetivo das demais empresas do grupo, participantes 

como --clientes' de conhecer melhor a natureza dos seus gas

tos com processamento de dados e poder, desta forma, alocar 

estes gastos em sua estrutura de custos. Esta informação, 

fornecida em parâmetros inteligíveis para o usuário, permi

tiria confrontar os custos com o mercado ou com dados histó 

ricos e verificar se existia compatibilidade ou nao nos pr! 

ços pagos. A Informática S/A, por conseguinte, teria que ela 

borar sua tabela de preços com base nos custos, uma vez que 

a utilização de outro parimetro qualquer poderia ameaçar a 

sua sobrevi~ncia. Um outro aspecto relevante nesta decisão 

foi o-objetivo-do ~rupo.controlador de só prestar serviços 

de processamento de dados para empresas coligadas. Isto res 

tringiu a amplitude de atuação da empresa, e os custos des-
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tes processamentos, se nao repassados integralmente, pode

riam acabar com a auto-suficiência da empresa. 

Para os propósitos de se atingir este objetivo, foi 

introduzido um sistema de informações de custos que já tive 

mos oportunidade de apresentar resumidamente. Este sistema, 

entretanto, pode ser comentado por dois pontos: 1) Análise 

dos tratamentos nos dados de custos, e 2) objetivos na pre

paração de relatórios. 

1) Do ponto de vista do tratamento dos dados, em prl 

meiro lugar, cabe comentar o tratamento adotado com os sis

temas em desenvolvimento. De fato. o sistema em uma empresa 

de processamento de dados é um bem e como tal pode ser _co

mercializado ou então ser aproveitado como um recurso . de 

produção. Em qualquer dos dois casos, entretanto, o trata

mento como sendo um projeto é bastante apropriado quando o 

desenvolvimento é feito internamente. Sendo a Informática 

S/A uma empre~a prestadora de serviços de processamento de 

dados, e não com objetivos de comercialização de sistemas, 

estes projetos são adequadamente representados no permanen

te da companhia, e por ocasião do en~erramento, devem ser 

amortizados de modo a recuperar o investimento. 

A existência de alguns custos diretamente associados 

a clientes, na atividade de processamento de dados, geral

mente decorre da presença de sistemas "on line", ou seja, 

sistemas que processam em tempo real e que sao atualizados 

e disponíveis aos usuários por meio de periféricos. A prát! 

~a de se tratar estes custos i parte no sistema de custeio 

as.sume o.significado. de considerar a cessão dos periféri-
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cos, canais de comuni~ação, etc. como um outro produto da 

companhia. De fato, a apropriação destes custos nos siste

mas costuma ser um tanto quanto complicada, e considerando

se que o cliente que determina suas necessidades, solicita o 

número de periféri-cos necessários e utiliza-os ou não de 

acordo com a sua vontade, estes custos, alocados por siste

mas, tendem a distorcer os custos totais. As empresas que 

atuam neste mercado em geral tendem a adotar procedimento 

semelhante ao da Informática S/A e elaboram uma tabela de 

preços i parte para este tipo de faturamento. 

Os demais custos relacionados à atividade de proces

samento de dados sao na verdade de natureza indireta. Não 

existe um parâmetro relacionado ao processamento de um sis

tema para n aluguel de um computador central por exemplo. O 

aluguel e fixo para um período e não mantém vínculos com o 

nível de utilização do equipamento. O computador central, 

tal qual um alto forno em uma indústria siderúrgica,- está 

permanentemente disponível para uso a um custo fixo mensal. 

A apropriação dos custos indiretos em uma empresa 

normalmente é a mais problemática e na Informática S/A isto 

não é diferente. O ambiente de produção na atividade de pr~ 

cessamento de dados é extremamente intrincado e entrelaça

do. O centro de processamentos é composto de uma série de 

máquinas diferentes mas que são interdependentes e interli

gadas. Uma unidade de discos, por exemplo, está permanente

mente transacionando com o computador, mas cada qual fazen

do o seu papel. O computado!·na execução do processamento 

toma .emprestado dados.da unidade de discos e os devolve pro 
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cessados, e a unidade de disco, por conseguinte, os armaze

na. Assim, todos os equipamentos ficam em constante intera

çao durante o processamento, cada qual executando a sua fun 

çao mas sempre interligados. 

Uma estrutura de centros de custos como a atualmente 

existente, formada de acordo com os departamentos da empre

sa, em muito pouco contribui para o rateio dos custos indi

retos. Não ~ possfvel se medir a utilização do centro de 

processamento como um todo por nenhum parâmetro que nao se

ja excessivamente arbitririo. Nos equipamentos como um todo 

não existe uma medida de utilização principal e outra secug 

diria, tampouco um equipamento principal e outro secundi-

rio. Os sistemas se utilizam dos recursos, um mais outro me 

nos, de acordo com a sua função de processamento. Dados ca

dastrais por exemplo se valem muito de discos e fitas, ao 

passo que sistemas de cilculos se utilizam mais do computa

dor central. 

A Informática S/A deu um tratamento bastante interes 

sante ao rateio dos custos indiretos. Ela se valeu de que 

as medidas de utilização de cada equipamento eram confiavel 

mente obtidas automaticamente e tratou os custos associados 

a eles tal qual se a empresa fosse super-departamentalizada 

na área de produção de modo que cada departamento tivesse 

uma única máquina. Em outras palavras, a Informática S/A 

distribuiu os custos indiretos como se eles estivessem agru 

pados em centros menores, semelhante ao que seria obtido ca 

so se abrisse· um centro de custo para ·<cada equipamento. Ela 

transformou cada equipamento em um centro de custo e poste-
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riormente ao distribuir os demais custos indiretos alocados 

a outros departamentos pela proporção dos custos já apro

priados a sistemas ela tratou os demais departamentos como 

centros de serviços. Ou seja, se em uma estruturação de cen 

tros de custos fossem seguidos os passos de alocação dos 

centros de serviços aos demais centros de custos, e, poste-

riormente, alocação dos custos dos centros de custos de pr~ 

dução ao processamento de dados dos clientes, os resultados 

seriam os mesmos, embora a InformáticaS/A não fizesse isso 

de uma maneira estruturada. 

Os, critérios de rateios empregados na obtenção dos 

dados de custos por sistemas sobrettido devem ser avaliados 

por quem vai receber as informações na ponta da linha e o 

que fará com elas. Para fins de elaboração de preços de 

transferências, que é o objetivo deste processo na ativida-

de processamento de dados, dois pontos poderiam ser destaca 

dos: 

I - Dado que o processo de custeio está se iniciando 
... 

apos o fechamento da contabilidade financeira, os dados de 

custos são verificados muito a posterior. 

Os níveis de utilização, prontamente obtidos como o 

sao, não representam limitação em sua utilização para apur~ 

ção de custos e formação de preços. A formalização dos cen-

tros de custos utilizados nas apropriações, entretanto, po-

deriam permitir a utilização do processo orçamentário para 

u~a antecip~ção dos relat6rios de custeio. Como já dissemos 

o processo orçamentário é elabtirado por centros de custos, 
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o que, associados ao nível de utilização dos equipamentos, 

permite a alocação dos custos relevantes. Vale observar que, 

por ter como clientes apenas empresas coligadas, o problema 

de faturamento perde um pouco da relevância. 

II - Embora nao apresente sazonalidade no faturamen

to, porque repassa todos os gastos do período aos clientes, 

ao se elaborar uma tabela de preços alguma dificuldade pode 

advir em decorrencia de grandes flutuações nos custos. 

O volume de produção normalmente apresenta flutua

çoes de um período para outro, e dada a natureza preponde -

rante dos custos, essas flutuações serão integralmente re

passadas aos dados de custos por sistema. Como prevalecem 

os custos indiretos fixos, uma redução no volume de produ

çao aumentarã proporcionalmente os custos de processamento 

dos sistemas. 

Embora as tabelas de pr~ços possam apreseDtar varia-

çoes mes a mês, poderã existir comportamentos logicamente 

inexplicãveis, o que deve ser evitado. Em situações normais 

de mercado, uma queda no volume de produção em um determina 

do período poderia elevar tanto os custos, e consequente

mente os preços, que poderia levar a empresa ao suicídio. 

Com o aumento dos preços os clientes tenderiam a reduzir o 

seu nível de processamento que, corno consequenc1a, levaria 

a urna nova redução no volume de produção com novo aumento 

de custos e preços, criando assim um círculo vicioso que so 

·se encerraria com a perda de todos os clientes. 
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Dado todas as peculiaridades da Informática S/A, es

te processo dificilmente será desencadeado, entretanto, po

deria ser interessante se segregar nas planilhas de custos, 

os custos advindos da ociosidade. Para se identificar esta 

natureza,' teria que se dimensionar a capacidade das máqui

nas e equipamentos da instalação. NoTmalmente, a aquisição 

de um equipamento de processamento de dados ~ acompanhada 

de manuais descritivos onde consta a sua capacidade nomi-

nal. Esta medida, entretanto, pode ser maior, igual ou me

nor que a capacidade real dentro de uma configuração. Em ou 

tras palavras, a capacidade real de um equipamento de pro

cessamento de dados pode diferir da capacidade dada pelo 

fabricante dependendo da configuração das instalações e dos 

demais equipamentos interligados. A avaliação da capacidade 

de uma instalação de processamento de dados pode ser feita 

automaticamente por um sistema adequado, ou por meios de 

cálculos e simulições. 

Tal qual várias indústrias, a ociosidade de um cen

tro de processamento de dados pode ter uma parcela program~ 

da. Esta parcela pode ser diferenciada ou nao no processo 

de custeio, dependendo do usuário da informação. A consti -

tuição deste cus to como uma natureza a part~ no preces so de 

custeio permite vislumbrar o preço que se está pagando na 

administração dos recursos produtivos. A ociosidade progra

mada mais a involuntária, como custos indiretos ou do perÍE_ 

do discriminados i parte, distingue no custo total as varia 

ções provenientes do volume fte~produção~ Este aspecto _con~~ 

tribui,na administração dos recursos produtivos, no acompa-
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nhamento e planejamento da ociosidade, e torna a comparaçao 

de custos mais consistente período a período. 

2) Os objetivos na preparaçao dos relatórios comu-

mente se associam aos objetivos do sistema como um todo, a 

quem vai receber as informações na ponta da linha, e o uso 

que fará delas. Olhando por este ângulo, o relatório de cus 

tos por sistemas pode ser discutido sobre vários aspectos. 

Enquanto um relatório para elaboração de uma tabela 

completa de preços de transferências, as informações de cus 

tos bastam, sejam elas analíticas ou sintéticas. No proces-

so de informação, entretanto, o relatório de custos por 

sistemas mantém os mesmos dados constantes nas fichas de 

apuraçao de custos por sistemas. Cabe então indagar:=A quem 

se prestam tais informações? 

A alta administração comumente age na fixação de ob-

jetivos e no processo de tomadas de decisão da companhia, 

e, como tal, costuma valer-se de relatórios sintéricos que 

abrangem a empresa como um todo. O relatório de custos por 

siste~as, na forma em que foi elaborado, não oferece todo o 

potencial de uso que alta administração poderia se valer na 

atribuição de suas funções. A este nível, as pessoas nao se 

preocupam com a fixação de preços propriamente dita, mas 

sim com informações que abrangem a empresa como um todo. 

Portanto, embora o custeio de processamento de dados tenha 

como principal fim a elaboração de preços, esta elaboração 

é de· natureza operacional, e a alta administração poderia 

simplesmente ac-ompanhãr ·à -empresa como um todo através de 

um demonstrativo do resultado· montado. por'· linha de produtos, 
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por produtos, ou ainda, com relatórios específicos para pr~ 

cessamento de dados e outro para Telematic. Tal especifica

ção é dada pelo próprio usuário, e para o processamento de 

dados, podemos sugerir: 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM PROCESSAMENTO DE DADOS 

TOTAL SISTEMA SISTEMA SISTEMA 
1 2 .... N 

Rec.p/serv.prest. X X X X 

Deduções X X X X 

Receita Líquida X X X X - - - -

Custos dos ServiÇos X X X X 

Lucro bruto X X x X - - - -

Desp. Administr. X 

Desp. e/vendas X 

Desp. Financeiras X 

Lucro antes do 
Imposto de Renda x -

As despesas administrativas, de vendas e financeiras 

a critério do usuário final do relatório, podem ser distri

buídas ou nao pelos sistemas. De qualquer forma, este rela-

tório, além das informações de custos, permite acompanhar a 

lucratividade, verificar a consistência de preços em uma p~ 

lítica de longo prazo, e checar a compatibilidade de preços 

e custos com o mercado. 

Ao nível do controle gerencial, o relatório ora exis 

tente na Informática S/A de custos por sistemas, não permi

te assegurar que os recursos necessáíios são obtidos e uti-



193. 

lizados com eficicia e efici6ncia na realização dos objeti

vos fixados pela empresa. Afora os dados previsionais (orça 

dos) e divididos por centros de responsabilidade, ou seja, 

outros tipos de dados em que o controle gerencial se apeia, 

o. relatório de custos por sistemas para processamento de d~ 

dos, como único informe dos sistemas de custos, se mostra 

insatisfatório para este nível de necessidades de informa

çae. 

O controle gerencial é um sistema amplo, abrangendo 

todos os aspectos da operação da empresa. Foca-se na gestão 

dos recursos da empresa, e, assim sendo, se satisfaz com in 

formações amplas! Desta forma, o relatório de custos imple

mentado se apresenta sintético demais para acompanhar obje

tivos de lucratividade, a alocação dos recursos, e até mes

mo, a elaboração de preços realizada ao nível operacional 

da empresa. Ao controle gerencial da Informitica S/A, pode

riam ser sugeridos no acompanhamento dos custos por siste

mas em processamento de dados, um relatório mais analítico 

do resultado por sistemas no total e por nível de utiliza

çao, permitindo realmente verificar os aspectos operacio

nais da elaboração dos preços e da composição· dos custos em 

função dos objetivos gerais da organização. 
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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO POR SISTEMAS EM OPERAÇÃO 

SISTEMA 001 SISTEMA 002 

TOTAL ..... 
. Cr$ por transação Cr$ por transação 

.• 
Receita de Serviços X X X X X 

Deduções X X X X X 

Receita Líquida X .X X X X - - - - -

Custos dos Serviços 
Amortização X X X X X 

Aluguéis X X X X X 

Depreciações X X X X X 

Etc. X X X X X 

Total X X X X X - - - - -
Lucro Bruto X X X X X - - - - -

Desp . Administrativas X 

. 

. 

. 
-

Lucro antes do !.Renda X .. -... . ~ 

A identificação dos gastos por departamentos, no for 

mato em que se encontra hoje,· na Informática S/A, permite 

identificar as principais variações com relaç~o aos objeti

vos orçamentários identificando prontamente, em qualquer di~ 

torção, o devido responsável. O relatório é disponível para 

a empresa no formato em que segue: 



195. 

ACOMPANHAMENTO.DO ORÇAMENTO POR CENTROS DE CUSTOS 

ORÇADO ATUAL VARIA-
% ÇÃO 

CENTROS ADMINISTRATIVOS 

Ger. Adm. e Financeira 

Pessoal e encargos X X X X 
Material de expediente X X X X 
Etc. X X X X 

Total x x x x - - - -. 
. 
. 

De:eartamento de Controle 

Pessoal e encargos X X X X 
Assistência social X X X X 
Etc. X X X X 

Total x X X X - - - -

CENTROS DE PRODUÇÃO 

Gerência de Produção 

Pessoal e encargos X X X X 
Material de expediente X X X X 
Etc. X X X X 

Total X X X X 
. -. 

' . . 
CENTROS DE VENDAS 

. . . 
CENTROS DE INVESTIMENTO 

Gerência de Desenv.de Sistemas 

Pessoal e encargos X X X X 
Formação profissional X X X X 
Etc. X X X X 

Total x x x X - - - -. . 
• 
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Finalmente, no que tange ao rel~t6rio para os prop6-

sitos de elaboração de preços, é ao nível operacional que 

desponta a necessidade de informaç5es para a realiza~ão efi 

ciente da tarefa. Normalmente, ao nível operacional da for

mulação de preços ~e utiliza dos dados de custos unitirios 

e sobre eles se estabelece a margem desejada; margem esta 

que deve cobrir as demais despesas e o luCro. Para este fi~ 

o relat6rio de custos por sistemas nao oferece informações 

distintas da ficha de apuração dos custos por sistemas, se~ 

do que esta ficha, por oferecer analiticamente a composição 

de custos, .inclusive os custos de ociosidade caso passem a 

ser computados, permite colocar o nível de preços em bases 

mais consistentes período a período. 

b) Verificar a lucratividade dos usuirios externos e 

analisar a viabilidade ou nao da Telematic 

A Telematic, por ser um produto-negociado com tercei 

ros, ou seja, elementos externos ao grupo, trazia consigo 

preocupaçoes distintas da atividade de processamento de da

dos. Em meio a uma disputa acirrada por um mercado pequeno, 

procurou-se dar a este produto da Informitica S/A uma abor

dagem distinta no sistema de custeio, a do custeio direto. 

Pretendeu-se com isto, primeiro verificar a possibilidade 

de nao estar se passando os prejuízos advindos deste produ

to aos clientes do grupo, e em segundo lugar, analisar este 

produto n& tocante i sua viabilidade de negociação. 

A abordagem da margem de contribuição, ji apresenta

da suscintamente anteriormente, é particularmente útil a es 
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te tipo de análise, entretanto, cabem aqui algumas observa

ções: 

No tocante ao sistema de custeio utilizado, verific~ 

mos que a empresa passou a se utilizar de duas abordagens 

simultaneamente, a-de custeio-por absorção, organizado por 

sistemas, na atividade de processamento de dados, e a de 

custeio direto, tendo ~orno objeto os clientes, na atividade 

Telematic. Verificamos no custeio por sistemas em processa

mento de dados uma completa preponderância dos custos indi

retos fixos. Estes custos foram absorvidos a todos os siste 

mas em operação nas instalações de processamento de dados, 

inclusive a Telematic. Os custos diretos de processamento 

de dados eram associáveis a clientes e não ao objeto de cu~ 

tos definido, que eram sistemas, e, assim sendo, foram abs

traídos do processo de custeio e tratados como um produto a 

parte. 

Tal proc-edimento seria totalmente factível ao proce~ 

so de custeio da Telematic e poderia ser organizado confor

me apresentamos, obtendo um sistema de custeio por absorção 

sobre o qual seriam organizados os demonstrativos gerais da 

companhia. 
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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO POR PRODUTO 

TOTAL PRO CE S SAMENID TELEMATIC INSTALAÇOES 
DE DADOS EM CLIENTES 

Receita de Serviçps XX XX XX XX 
Deduções XX XX XX XX 

Receita Líquida XX XX XX XX - - - .-

Custos dos Serviços 

Amortizações XX XX XX XX 
Aluguéis XX XX XX XX 
Depreciações XX XX XX XX 
Comunicações XX XX XX· XX 
Etc. XX XX XX XX 

Total XX XX XX XX - - - -

Lucro Bruto XX XX XX XX - - - -
. 
. 
. 

·Lucro antes do I. R. XX -· 

-

A apropriação dos custos por sistemas na Telematic, 

entretanto, não oferece à administração informações adequa

das às necessidades. A Telematic é um sistema único ofereci 

do a vários clientes inclusive com as instalações, e trata

da como um todo, não permite vislumbrar as hipóteses de via 

bilidade mercadológica e de continuação ou descontinuação 

do produto. O tratamento com6 um relatório especial organi

zado pelo custeio direto é mais adequado para este fim. 

A característica. de-se utilizar duas abordagens dis-

tintas de apropriação de custos em uma única empresa nao 
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costumã ser comum na maioria das organizações. A quebra da 

consistência se reflete no processo de avaliação de esto-

ques e no demonstrativo do resultado, o que não permite um 

acompanhamento satisfatório das informações. Em outras pal~ 

vras, os dados já não podem ser analisados de uma Única for 

ma, e isto, em geral, tira o teor das informações contidas 

nos demonstrativos. Na Informática S/A, entretanto, em vir-

tude da ausência de estoques, a adoção de um sistema de cu~ 

teio tem o simples significado de um rearranjo das informa

ções. A adoção de duas abordagens de custeio, simultaneamen 

te, nao tira o significado e consistência dos demonstrati-

vos gerais da companhia. Todos os custos de uma empresa sem 

estoque vão diretamente ao resultado, independentemente de 

fixos ou variáveis, eles são tratados como custos do perío-

do. Assim sendo, embora demonstrados de formas distintas, 

tanto o custeio de processamento de dados quanto o custeio 

da Tele~.atic podem ser transpostos· para o resultado sem os 

riscos de alterar a lucratividade. 

ESQUE~~ DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS 

CUSTO DE 

SISTEMAS 

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

PROCES. DE DADOS I 
j, 

INSTALAÇOES 
EM CLIENTES 

CUSTO DE TELEMATIC 

., INSTALAÇOESI 
EM CLIENTES SISTEMAS 
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A partir da visão geral de custos da companhia, 
~ 

e 

possivel se rearranjar os dados conforme as necessidades de 

análise. A administração, por exemplo, ao optar pelo trata-

mente das instalaçoes em clientes de processamento de dados 

como um produto à parte, desmembrou os custos de processa-

mente de dados em duas partes, de acordo com as suas neces-

sidades de utilização. Para fins do demonstrativo geral do 

resultado da companhia, este desmembramento passa desperce

bido. A sua relevância se dá no controle operacional e ge-

rencial da companhia. 

No que tange ao custeio do produto Télematic, o mes

mo processo pode ser passivel de análise. O corpo adminis

trativo da InformáticaS/A, ao tratar como relatório .espe-

cial, procurou desmembrar os custos entre sistemas, que são 

indiretos e fixos, e instalações em clientes, que são dire-

tamente associados a clientes. Desta forma, foi elaborado 

um relatório ~special por clientes, demonstrando os custos 

diretos e as respectivas margens de contribuição. 

Na forma em que foi proposto~ o relatório especial 

Telematic se apresenta incompleto para uma real avaliação 

da lucratividade e viabilidade do produto. Mesmo consideran 

do o total das despesas como incorridas totalmente para a 

atividade de processamento de dados, os custos indiretos fi 

xos associados ao sistema Telematic não são demonstrados.Des 

ta forma, os demonstrativos ora propostos não abarcam todos 

os custos incorridos no período, e poderia ser sugerido, 

~ortanto, que.o relat6rio.especial Telematic se apresentas-

se como segue: 
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RELATORIO ESPECIAL TELEMATIC 

TOTAL CLIENTE CLIENTE CLIENTE 
1 2 .... N 

Receita de Serviços XX XX XX XX 

Deduções XX XX XX XX 

Receita Líquida XX XX XX XX - - - -

Custos Diretos 
Comunicações XX XX :XX XX 

Depreciações XX XX XX XX 

Etc. XX XX XX XX 

Total :XX XX XX XX - - - -
Mar~em de Contribuiçã XX XX XX XX - - - -
Custos Fixos XX XX XX XX 

Lucro Bruto XX XX XX XX - - - -

O tratamento pelo custeio direto da Telematic atende 

os objetivos ~ara com o sistema de-custeio relativos a este 

produto. Esta abordagem atende as exigéncias de formulação 

de preços especiais, possibilita imediata decisão de .conti 

nuar ou eliminar clientes e ainda quantifica a lucrativida-

de obtida. Cabe ressaltar entretanto que os custos direta-

mente associados a clientes, ainda que sejam os Únicos dif~ 

renciados entre o custo total de um cliente e outro, consti 
' tuem-se em parcela pequena do montahte total. Desta forma, 

a aplicação do custeio direto subjulga valores relevantes 

para qualquer política de longo prazo, e, portanto, é neces 

sirio algum cuidado no processo de tomada de decisão. 
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c) Criar um processo orçamentário na empresa de modo 

a atender às necessidades de planejamento e con

trole 

Um sistema de custo, por mais completo e sofisticado 

que seja, normalmente, não é suficiente para o total centro 

le dos valores. Em geral, o controle significa conhecer a 

realidade, compará-la com o que deveria ser, tomar conheci

mento rápido das divergências e suas origens e tomar atitu

des para sua correção. A contabilidade de custos é uma par

te do processo de controle como um todo. Para este fim há 

uma grande ligação entre custos e orçamento. O orçamento co 

mo quantificação dos objétivos da empresa para um período, 

atua como base de comparação e é, no sentido mais 

o grande instrumento de controle. 

amplo, 

O processo orçamentário na Informática S/A é elabora 

do para receitas, gastos e investimentos. As projeções de 

gastos e investimentos são elaboradas com base em um plano 

de metas semestral, sendo que as distribuições dos gastos 

não chega até o detalhe por sistemas, mas apenas por cen

tros de custos. Tal qual os dados da contabilidade financei 

ra, que além das contas de resultado também são distribuí

dos por centros de custos, o processo orçamentário acompa

nha a mesma disposição, o que permite que o acompanhamento 

seja feito tão logo os gastos sejam incorridos. 

Como já comentamos, a Informática S/A possui a ca

racterística de não ter estoques, ou seja, de todos os cus

tos . serem reconhecidos como do, período •. Aliado a este aspe~ 

to, o. fato de haver preponderância dos custos indiretos fi-
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xos n9 montante total faz com que o processo orçamentário 

se volte ao volume de produção mas sim aos centros de cus-

tos. O volume de produção da companhia sem sombra de dúvida 

altera os custos por sistemas, todavia nao interferem no re 
I 

sultado total. E natural, portanto, que todo o planejamento 

de metas da companhia se volte para os centros de custos. 

Dado que parcela significativa das receitas advêm de empre-

sas coligadas, e que para estas empresas o ~aturamento aca-
I 

ba sendo feito de acordo com o montante de gastos incorri-

dos, a variável mais importante de "performance" do result~ 

do origina-se no controle destes gastos. De fato, para este 

fim, a análise por departamentos permite a identificação 

imediata da pessoa responsável, enquanto que normalmente 

nao existe uma pessoa responsável pelo produto. 

O processo orçamentáiio de investimentos tem o mesmo 

fim que o de gastos e ~ organizado da mesma forma, ou seja, 

por departamentos. Isto se origina no fato de o investimen-

to mais importante da companhia ser exatamente o desenvolvi 

mento de sistemas. Como já comentamos, o desenvolvimento de 

sistemas ~ feito sob a forma de projetos, onde são controla 

das as horas de trabalho para apropr1açao dos gastos e pos-

terior imobilização. Uma medida importante da performance 

desta atividade costuma ser o custo por hora do projeto co-

mo um todo. Estabelecido um plano de metas para um período, 

estabelece-se todo o programa de custos dos departamentos e 

todo o controle visa a realização com o menor gasto possí-

vel. 
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CONCLUSÃO 

A disciplina contibil teve início e desenvolveu-se 

historicamente conforme emergiram as necessidades, e mudan

ças foram ocorrendo gradualmente nas suas técnicas e concei 

tos. Até o advento das indfistrias prevalecia o enfoque da 

contabilidade financeira, estruturada para servir is empre-

sas comerciais. A contabilidade de custos surgiu a partir 

das necessidades emergentes da revolução industrial, e com 

as indfistrias tem mantido seu relacionamento mais estreito 

até os nossos tempos. 

Em meio a um quadro de ripidas mudanças nas institul 

çoes e no se~ meio am~iente, a contabiiidad~ de cu~tos, afo 

ra os aspectos financeiros, ocupou o campo gerencial da in

formação, e nesta nova forma estendeu-se para outras ativi

dades que nao a industrial. Neste contexto, surge a demanda 

de atividade de prestação de serviços, que do estigio de P! 

quenas iniciativas pessoais a anos atrás, tem aumentado a 

sua complexidade sob todos os aspectos, bem como adquirido 

expressão no panorama econ6mico. 

À medida que os negócios vao-se tornando mais com-

plexos, os gerentes de~endem cada vez mais da compilação 

sistemática de -registros para· se manterem informados e para 

auxiliá-los no planejamento e controle. Em termos ideais, é 
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a rede formal de comun~caçõ~s que fornece informações ~teis 

e seguras para auxiliar os executivos a batalharem, a fim 

de conseguir um conjunto de objetivos e subobjetivos organi:_ 

zacionais predeterminados. 

A contabilidade d~ custos 6 um instrumento amplo pa

ra a organização, e muitas vezes a magnitude de manipulação 

física de registros podem assumir proporções indesejáveis, 

e uma empresa poderá facilmente perder-se com o excesso de 

dados se não souber escolher os itens relevantes a seus pr~ 

blemas. Ao se criar limites para os registros surgem ques

tões como: Que dados devem ser compilados e emque forma; 

quanto e quem os necessitarão; como podem ser suplementados 

e.etc. Simon(Sl) em um estudo de sete grandes empresas com 

operações geograficamente dispersas descobriu que três ti

pos de informação, cada qual servindo a finalidades distin

tas, frequentemente em níveis gerenciais diversos, dão ori

gem e ajudam·a responder três questões básicas: 

1) Questões de registro de resultados: Estou traba

lhando bem ou mal? 

2) Questões que dirigem atenção: Que problemas devo 

examinar? 

3) Questões de resolução de.problemas: Entre as di

versas maneiras de fazer o serviço, qual 6 a me-

lho r? 

(81) H.A. Simon, ''Administra tive Behavior", The MacMillan 

Company, 1957. 
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Esta distinção proposta por Simon muitas vezes se so 

brep6e ou se funde, entretanto pode nortear os objetivos da 

organização com um sistema de informaç6es. 

Ao propormos sistemas .de custeio para empresas de 

prestação de serviços procuramos demonstrar como pode se dar 

a implantação deste pr6cesso, a sua relevincia como um sis

tema de informação e sua utilidade no planeja~e~to e contr~ 

le. Propositalmente relegamos a questão de registro de da-

dos, primeiro porque como os negócios são mutáveis o siste-

ma pode se alterar com as mudanças nos objetivos, no compoE 

tamento, nos recursos disponíveis,.e na estrutura organiza-

cional. Segundo porqu~ as mudanças revolucionárias no pro

cessamento de dados empresariais, nos Últimos tempos, tem 

sido tantas, que certo sistema pode estar ultrapassado mal 

sua descrição acaba de sair do preço. 

A relevincia de um sistema de custeio, como um siste 

ma de informação e no auxílio ao planejamento e controle, 

deve ser julgada pelo quanto ajuda a promover e competir o 

pessoal no sentido das metas gerais da organização. Nos ca

sos por nós tomados para a atividade de prestação de servi-

ços, podemos concluir que: 

a) A acumulação de dados habilita, tanto o pessoal 

interno quanto terceiros, a avaliar a posição e o desempe-

nho da organização. 

b) O r e la to e a interpretação de informações auxiliam 
' 

a .administração a concentrar-se nos problemas operacionais, 
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nas imperfeiç6es, ineficiBncias e oportunidades. Assim sen

do, auxilia a administração a preocupar-se com os aspectos 

importantes das operações, com presteza suficiente para agir 

eficazmente mediante planejamento ou supervisão cotidiana. 

c) A organização e registros de dados permite a aná

lise e pesquisa de relatórios internos rotineiros e periód! 

cos, bem como, contribui na elaboração de relatórios ou ana 

· lises contábeis especiais associadas a decisões não recor

rentes. Este aspecto envolve frequentemente a quantificação 

dos m~ritos relativos dos possíveis cursos de açao, com re

comendações quanto ao melhor procedimento. 
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