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Resumo: Atualmente, as empresas vêm passando por grandes alterações em seu ambiente 
competitivo. A utilização de diversas tecnologias e ferramentas faz com que as empresas 
arquem com cada vez mais custos indiretos relativamente aos custos diretos. O aumento na 
complexidade da produção e a globalização fazem com que as empresas que detenham um 
maior controle de seus custos possam sobressair em seus mercados de atuação. O Acitivity-
Based Costing (ABC) surgiu como alternativa aos meios convencionais de custeio numa 
tentativa de solucionar ou, pelo menos, minimizar o problema de atribuição dos custos 
indiretos. Em linhas gerais, sua maior proposição é a construção dos custos dos produtos ou 
serviços por meio do tratamento dos custos indiretos da forma mais direta possível, alocando 
os custos às atividades realizadas na concretização do produto ou serviço. Assim, o presente 
trabalho descreve e analisa a fase considerada mais crítica da implementação do método, ou 
seja, a definição das atividades constitutivas em um processo de implementação do Custeio 
ABC na linha de produção de uma grande empresa metalúrgica brasileira. As fases de 
reconhecimento e desenho dos processos, assim como os trabalhos realizados sobre as 
informações das atividades, são os principais objetos de análise deste estudo. 
Palavras-chave: Custeio baseado em atividades; ABC; Contabilidade de custos; Processos. 
 
 
1 Introdução 

No ambiente organizacional, a gerência de custos deixou de ser utilizado como uma 
simples ferramenta de avaliação de estoques com o objetivo restrito de suprir as obrigações da 
contabilidade fiscal ou societária, para tornar-se uma importante ferramenta de auxílio na 
busca de objetivos pré-definidos e de vantagem competitiva. Nesse sentido, o Activity-Base 
Costing (ABC) que pode ser considerado uma forma de custeio mais contemporâneo e 
voltado para a contabilidade gerencial passou a ser usado, muitas vezes, em conjunto ou 
paralelamente ao custeio mais convencional da contabilidade financeira nas empresas de 
produção para dar sustentação à tomada de decisão gerencial. Enquanto as formas de custeio 
convencionais abrangem informações dos custos já incorridos, o custeio gerencial se preocupa 
com a busca de informações para melhoria dos processos de tomadas de decisões e com a 
capacidade de integração com outras tecnologias de gestão tais como o Benchmarking, o just-
in-time e outras ferramentas administrativas. 

Portanto, o método de custeio ABC se destaca como uma importante ferramenta de 
apoio à tomada de decisão. O ABC surgiu como uma alternativa aos métodos de custeio mais 
convencionais. Sua aplicabilidade visa permitir maiores ganhos de informação e clareza 
quanto aos custos reais dos produtos, serviços ou processos de negócio da empresa.  

O presente estudo tem como objetivo principal apresentar e discutir a teoria e prática 
na implantação do ABC – a fase aqui denominada de Definição das Atividades Constitutivas 
– na linha de produção de uma grande empresa metalúrgica brasileira situada em Minas 
Gerais. Para tanto, pode-se dizer, que os objetivos específicos consistem em (1) apresentar 
uma revisão teórica consistente do método ABC; (2) apresentar a abordagem prática da 
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implementação do método ABC na linha de produção; e, por fim, (3) apresentar as 
considerações acerca do paralelo conceitual e operacional, Este estudo é importante na 
medida em que apresenta este paralelo entre o conceitual e o operacional na aplicação do 
método ABC numa linha de produção. Ambos os aspectos saem enriquecidos da discussão. 

Por razões de confidencialidade, a empresa será chamada no corpo deste texto de 
Empresa Beta. Atua em um mercado com fortes concorrentes mundiais, no qual procura 
garantir sua competitividade através da gestão eficiente de processos e, ainda, dos 
investimentos permanentes em tecnologia e na ampliação da sua capacidade de produção. O 
percentual elevado de custos indiretos em relação aos diretos qualifica esta empresa como um 
ambiente ideal para custeamento pelo método ABC. Tal fato se verifica em função, 
principalmente, do emprego de alta tecnologia, da presença de grandes departamentos de 
apoio e do mix diversificado de produtos oferecidos ao mercado. 

 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Contabilidade de Custos e Métodos de Custeio 

Até a Revolução Industrial do séc. XVIII só existia a Contabilidade Geral, criada na 
Era Mercantilista para atender às atividades comerciais. Foi em função do crescimento da 
necessidade de informações e de metodologias que facilitassem as tomadas de decisões que, a 
partir da Revolução Industrial, surgiu a Contabilidade e os Sistemas de Custos (MARTINS, 
2003). Segundo Bruni e Famá (2003), como as empresas passaram a adquirir matéria-prima 
para a transformação em produtos acabados, tornou-se necessário a mensuração da agregação 
de diferentes materiais e esforços de produção, constituindo o que se convencionou chamar de 
custos de produção ou de fabricação. 

Para Horngren (1978), a Contabilidade de Custos procura atender a três objetivos 
distintos: geração de relatórios úteis para o planejamento e controle de operações rotineiras; 
emissão de relatórios que apóiem a tomada de decisões não-rotineiras e formulação dos 
planos e políticas de ação; e custeio de produtos para avaliação de estoques e determinação de 
lucros. Dessa forma, a gestão dos negócios da empresa, a partir das informações 
disponibilizadas pela Contabilidade de Custos, consegue buscar melhores níveis de 
produtividade e qualidade, além reduzir o desperdício de seus recursos em geral. Com a 
Contabilidade de Custos, surgiram os Métodos de Custeio, que determinam a maneira como 
os custos devem ser alocados aos produtos. Isto é, como deve ser feito o custeio dos produtos, 
quanto a seus custos e despesas, embasando-se na classificação e comportamento dos 
mesmos. Os três métodos de custeio mais conhecidos são: custeio por absorção ou integral, 
custeio marginal ou direto, e Custeio Baseado em Atividades (ABC – Activity Based Costing). 

Segundo Leone (2000), custeio por absorção é aquele que faz debitar ao custo dos 
produtos todos os custos da área de fabricação, sejam eles definidos como diretos ou 
indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais. Assim, passam a integrar o valor 
contábil dos produtos elaborados tanto os custos que são variáveis (só existem quando cada 
unidade é produzida), quanto os fixos (independem de cada unidade, relacionando-se com a 
criação das condições de se produzir). Como afirmam Beulke e Bertó (2001), esse sistema é o 
mais tradicional, datando-se de uma época em que os custos indiretos não tinham grande 
significância em relação aos custos totais dos produtos, mercadorias ou serviços; além disso, 
o grau de competitividade do mercado era bem menos acentuado. 

O segundo método de custeio, marginal ou direto, começou a ser estudado por volta de 
1936 por Jonathan N. Harris. No entanto, só a partir dos anos 50 ganhou notoriedade entre os 
pesquisadores e empresas, e passou a ser considerado um instrumento útil. Segundo Beulke e 
Bertó (2001), custeio marginal parte do princípio de que um produto é responsável apenas 
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pelos custos e despesas variáveis que gera. Os custos fixos de produção são tratados como 
custos do período, indo diretamente para o resultado. 

Por fim, tem-se o Custeio Baseado em Atividades com uma maior preocupação quanto 
à tomada de decisão e gestão dos custos. Diferentemente dos anteriores, parte do princípio de 
que não são os recursos que são consumidos pelo produto, mas sim, as atividades; e estas, por 
sua vez, consomem os recursos. Portanto, um produto, ou serviço passa a ter seu custo 
calculado em função das atividades consumidas para o alcance do objetivo final. Essas 
atividades são caracterizadas como atividades que agregam valor e que não agregam valor, 
gerenciáveis e não-gerenciáveis, primárias e secundárias, facilitando o controle e a tomada de 
decisão por parte da empresa, assim como uma gestão dos custos otimizada. 
 

 

2.1 Método de Custeio ABC 

De acordo com Nakagawa (1994), o uso do ABC está intimamente associado ao bom 
senso e ao fomento à criatividade. Nakagawa considera que um dos precursores do ABC é o 
método alemão conhecido como RKW (Reichskuratorium főr Wirtschaftlichkeit), que utiliza 
o rateio de todos os custos da empresa, inclusive as despesas financeiras, para composição do 
custo dos produtos. Como será visto posteriormente, o ABC, assim como o RKW, procura 
alocar todos os custos aos produtos, indiferente da natureza deles. 

Nos métodos de custeio tradicionais, onde os custos são baseados em volume, os 
custos indiretos são tratados de forma imprecisa, muitas vezes mascarando ou distorcendo os 
resultados acerca do custo dos produtos. Isso ocorre porque os custos indiretos são atribuídos 
de forma arbitrária, em função de alguma taxa de aplicação ou critério de rateio que lhes 
direcionam aos produtos. O Sistema de Custeio ABC surge então como uma forma mais 
precisa de atribuir os custos indiretos aos produtos (MARTINS, 2003). A Figura 1 ilustra as 
diferenças entre os métodos de custeio tradicional e o ABC. 

 
Figura 1 - Diferenças entre o sistema tradicional e o ABC 
Fonte: CHING (1997, p. 54) 
 

 

Segundo Nakagawa (1994), o ABC é um novo método de análise de custos que busca 
“rastrear” os gastos de uma empresa para analisar e monitorar as diversas rotas de consumo 
dos recursos com suas atividades mais relevantes, e destas para os produtos e serviços. Neste 
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método, os “rateios” devem ser usados apenas em última instância. Como explica Cogan 
(1997), o ABC determina quais atividades são executadas, consumindo os recursos da 
companhia, agregando-as em centros de acumulação de custos por atividades. Em seguida, 
atribui-se custos aos produtos, através da alocação de recursos às atividades, e estas aos 
produtos ou serviços. Portanto, por empregar atividades desenvolvidas dentro da organização 
para alocar os custos ao invés de recorrer a bases de rateio, o ABC consegue fornecer uma 
metodologia mais coerente de alocação de custos que os métodos tradicionais (BRUNI; 
FAMÁ, 2003). Outras facilidades e vantagens que motivam as organizações a utilizarem um 
sistema de gerenciamento de custos com base no custeio por atividades são: 
• Possibilidade de se estabelecer um conjunto de indicadores de desempenho capazes de 

medir a eficiência e eficácia empresarial sob o aspecto produtivo, comercial, e financeiro. 
• Eliminação/redução de atividades que não agregam ao produto um valor percebido pelo 

cliente; 
• Apuração e controle dos custos reais de produção e, principalmente, dos custos indiretos 

de fabricação; 
• Identificação e mensuração dos custos da não qualidade (falhas internas e externas, 

prevenção, avaliação); 
• Possibilidade de se identificar os produtos e clientes mais lucrativos; 
• Geração de informações sobre as oportunidades para eliminar desperdícios e aperfeiçoar 

atividades; e 
• Melhoramento substancial da base de informações para tomada de decisões. 

 

 

2.2 Os Componentes do ABC e suas Definições 

O sistema ABC envolve a mensuração dos recursos produtivos de uma empresa e sua 
alocação às atividades constitutivas de um produto ou serviço. Para o melhor entendimento 
deste método, torna-se necessário, a conceituação dos componentes do custeio ABC. São eles: 
atividade, hierarquia dos elementos, e direcionadores de custos de recursos e de atividades.  

Segundo Nakagawa (1994), em um sentido restrito, atividade pode ser definida como 
um processo que combina, de forma adequada, pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu 
ambiente, tendo como objetivo a produção de produtos. Entretanto, em sentido mais amplo, a 
atividade não se refere apenas a processos de manufatura, mas também à produção de 
projetos, serviços etc., bem como às inúmeras ações de suporte a esses processos. A análise 
das atividades deve ser realizada quanto a sua importância como secundária (apoio) e primária 
(ligada diretamente ao produto), quanto a sua capacidade de agregar valor ao produto 
(percepção do cliente), e quanto a sua possibilidade de ser gerenciada/controlada.  

Normalmente é traçada uma hierarquia entre os vários elementos captados por uma 
análise do ABC. No topo se encontra a função, caracterizada por uma agregação de atividades 
relacionadas a um propósito comum. No segundo nível encontra-se o processo, que consiste 
numa seqüência ou rede de atividades relacionadas e interdependentes realizadas para atingir 
um objetivo específico. Ambaixo estão as atividades, relacionadas entre si, que consomem 
recursos para produzir saídas físicas. Depois se encontram as tarefas, definidas como 
componentes comuns de uma atividade. E, por fim, se tem a operação, a menor unidade de 
trabalho (CHING, 1997). A Figura 2 ilustra a relação hierárquica que se estabelece entre os 
vários elementos que podem ser captados por uma análise do ABC. 
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 Figura 2 - Hierarquia dos elementos de análise do ABC 
 Fonte: CHING (1997, p. 47) 

 
 

O terceiro componente do ABC são os direcionadores de custos. Este método de 
custeio faz uso da análise do fator gerador de custo, ressaltando a relação causa-efeito-custo, 
para melhor alocação destes aos produtos, serviços ou mercadorias. A causa raiz de um custo 
será o estímulo para sua ocorrência. Sob este enfoque, a análise do ABC busca encontrar e 
estabelecer direcionadores de custo que determinam a ocorrência de uma atividade e 
conseqüentemente os custos dos recursos por ela consumidos.  O direcionador de custo de 
recursos é definido como o fator que determina a ocorrência de uma atividade, identificando a 
maneira como ela consome os recursos. Como as atividades exigem recursos para serem 
realizadas, deduz-se que o direcionador é a verdadeira causa dos custos. Já o direcionador de 
custo de atividade identifica a maneira como os produtos/serviços consomem atividades, 
sendo utilizado para custeá-los, ou seja, indica a relação entre atividade e os objetos de custos. 

 

 
3 Metodologia 

Este trabalho deve ser considerado um estudo de caso e eminentemente qualitativo. O 
estudo de caso caracteriza-se principalmente por sua profundidade de análise (MARCONI e 
LAKATOS, 1999). Trata-se também por trabalho de cunho teórico-empírico uma vez que 
busca analisar a aplicação de um método em uma indústria (BABBIE, 1999). O estudo de 
caso foi a estratégia de pesquisa utilizada em função de se objetivar apreender o tema dentro 
de um contexto real, fornecendo à pesquisa uma abordagem prática quanto aos seus fins.  

Apresentou também, em sua primeira etapa um estágio exploratório, onde a equipe 
procurou munir-se de um arcabouço teórico que serviria de base e orientação para o 
desenvolvimento das atividades posteriores (MARCONI e LAKATOS, 1999). Para tanto, 
foram utilizadas pesquisas em livros, artigos e na Internet sobre todo o assunto relacionado à 
metalurgia, produção e gerência de custos (COOPER e SCHINDLER, 2003). 

O material para este estudo veio em conjunto com um serviço prestado à Empresa 
Beta para implementação do método de Custeio ABC na sua linha de produção. Para 
execução deste serviço, foi constituída uma equipe (Equipe ABC) formada por três bolsistas e 
três profissionais. Esse ambiente e o contato direto com a unidade de análise (YIN, 2002; 
POZZEBON e FREITAS, 1997) possibilitaram um estudo criterioso de como se processou a 
fase de definição das atividades constitutivas sob a ótica dos seus executores. 

A coleta dos dados se deu através de entrevistas semi-estruturadas com supervisores 
de área e com os operadores envolvidos diretamente nas atividades (TRIVIÑOS, 1987; 
ALENCAR, 2000). Além disso, deu-se a análise dos processos já formalizados na empresa. 
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     O plano de trabalho, elaborado entre a equipe e a Empresa Beta e que serviu como 
objeto deste estudo pode ser resumidos em cinco fases:  
• Desenho dos processos: consistiu no levantamento e desenho de todos os processos 

relevantes da empresa; 
• Identificação e definição dos sub-processos: sub-processos foram identificados e 

analisados, para que houvesse uma simplificação de processos longos e/ou complexos; 
• Definição das atividades constitutivas: foi realizada a identificação das unidades de 

análise dos processos. As atividades definidas nesta fase foram utilizadas na Construção 
da Base de Informações para o Método de Custeio ABC.  

• Construção da base de informações: as informações coletadas sobre as atividades foram 
passadas para o sistema computacional, juntamente com os custos dos recursos 
patrimoniais, humanos, almoxarifado, etc.; e 

• Custeamento das atividades constitutivas, produtos e subprodutos: tratou-se do 
levantamento dos custos das atividades por meio de alocação direta ou rastreamento e, em 
último caso, rateio. E baseados nestes custos, chegou-se aos custos dos produtos finais e 
intermediários. 

A discussão presente neste artigo concentra-se principalmente nas três primeiras fases, 
consideradas as mais importantes do processo de implantação do ABC e que, ao mesmo 
tempo, são dependentes e convergem para um único objetivo que é a determinação final das 
informações que vão constituir o sistema de informações da contabilidade gerencial para a 
tomada de decisões. 

 

 

4 Abordagem Comparativa 

4.1 Implementação do Método de Custeio ABC 

Como afirma Nakagawa (1994), o principal papel do ABC é o de espelhar com a 
maior fidelidade e clareza possível as operações de uma empresa, de modo a comunicar às 
pessoas as causas e taxas de consumo de recursos em seus principais processos de negócios. 
O conhecimento de como as atividades consomem os recursos da empresa e como esta é 
administrada são, então, de fundamental importância para seu desenho e implementação. 
Portanto, as formas de rastreamento do consumo de recursos pelas atividades e destas para os 
produtos e serviços devem atender aos princípios da simplicidade, visibilidade e 
comunicabilidade. Nesse aspecto, o grande desafio será sempre o da escolha dos 
direcionadores de custos. 

De acordo com Ching (1997), algumas premissas devem ser levadas em conta no 
processo de implementação do Sistema de Custeio ABC em qualquer organização. 
Primeiramente, a gestão baseada em atividades significa mudanças na gestão de negócios e na 
relação de forças, pois a visão das pessoas da organização passa ao âmbito das atividades 
como geradoras de custo. Sendo assim, é ideal que elas reflitam a todo momento sobre a 
necessidade de execução de uma determinada atividade. Um segundo ponto é que a gestão 
baseada em atividades inevitavelmente encontrará resistência. A questão é superar as 
resistências e não desprezá-las; e para isso, é ideal a presença de um patrocinador forte, um 
agente de mudança. E ainda, a gestão baseada em atividades só acontece de cima para baixo, 
com muita determinação e comprometimento da alta administração. 

A partir da pesquisa bibliográfica, foi possível identificar algumas fases comuns entre 
os autores a respeito do processo de implementação do ABC. Encontram-se, abaixo, o 
detalhamento de cada uma delas. 
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4.2 Definição do Escopo do Projeto 

O grau de utilização dos conceitos ABC em uma empresa, assim como o 
conhecimento por parte dos indivíduos que compõem o quadro pessoal da empresa, determina 
a formulação de escopo do projeto de implementação. Para a ECR Brasil (1998), é ideal que 
empresas em fase inicial de implementação estabeleçam um escopo não muito abrangente e 
busquem um nível de abertura não muito detalhado de forma que possam adquirir experiência 
sobre o assunto, ampliando seu escopo e detalhando ao nível necessário e adequado. 

Segundo Cogan (1997), a definição de um escopo que condiz com as necessidades da 
empresa, deve ser realizada de forma a envolver os diversos departamentos num esforço 
trans-funcional, não considerando o ABC tão somente como um projeto contábil próprio, sem 
qualquer envolvimento dos outros departamentos. 
 

 

4.3 Coleta e Análise de Informações das Atividades 

Após serem definidos com clareza os objetivos, o escopo e os produtos do ABC, as 
próximas etapas são definir como será realizado o levantamento e identificação das atividades 
e sua posterior análise. De acordo com Nakagawa (1994), alguns cuidados com a escolha da 
maneira a ser utilizada para a realização do levantamento e identificação das atividades, são 
de extrema importância para o sucesso do desenho e implementação do ABC, assim como o 
não dispêndio de recursos ou retrabalho. As técnicas mais utilizadas para tal fim, são:  
• Observação: A forma mais rápida e econômica de coleta de informações. Requer  grande 
capacitação e experiência do observador para sua utilização. Não é capaz de obter tudo o que 
se necessita de informações. Geralmente é utilizada como complemento de outras técnicas. 
• Registros de tempos: é necessário instituir um registro de tempo para as atividades que 
desejamos analisar. Assim, são utilizadas algumas amostragens periódicas, em conjunto com 
entrevistas, a fim de organizar uma matriz de atividades e tempos gastos com cada uma delas.  
• Questionários: é considerada a técnica mais utilizada e a alternativa mais viável, 
especialmente quando envolve um grande número de gerentes a serem entrevistados. São 
mais fáceis e rápidos do que as entrevistas e quase sempre possibilitam informações mais 
consistentes e elaboradas. Podem ser utilizados, geralmente, com as seguintes finalidades: 
1. Preparação de entrevistas: facilita a formulação das entrevistas, identificando os 
gerentes a serem entrevistados e fornecendo dicas sobre como abordar determinadas questões; 
2. Coleta de dados primários: neste caso, substituem os registros de tempos e entrevistas. 
No entanto, fica fadado a ignorar importantes insights e ainda perde o feedback. 
3. Follow-up: são utilizados para assegurar a eficácia do desenho ABC, incorporando 
novas atividades e respectivos vetores/direcionadores de custos ou eliminando as que já não 
mais existem ou foram alteradas. 
• Storyboards: é uma técnica que procura solucionar e/ou discutir sobre alguns problemas, 
através da reunião das pessoas envolvidas com eles. É muito utilizado na coleta de 
informações para o desenho e implementação do ABC. 
• Entrevistas: Conduzidas sob a forma de diálogos, é considerada o elemento-chave para o 
desenho e implementação do ABC. Durante sua realização, as informações fluem dos dois 
lados, com o entrevistador coletando os dados necessários, e com os gerentes esclarecendo 
seus questionamentos sobre o método ABC. Mesmo mais demoradas e caras que as técnicas 
anteriores, são as mais eficazes para o sucesso na implementação do ABC. Os entrevistadores, 
porém, devem ter  experiência e treinamento para a realização do levantamento dos dados. 
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As atividades e os processos devem ser documentados e colocados de forma a facilitar 
a compreensão da seqüência e momento em que ocorrem. O uso de fluxogramas, dando maior 
transparência ao processo como um todo, é uma forma simples de se agrupar as atividades. 
Tendo todas as atividades documentadas e validadas pelos responsáveis pela execução, a 
formulação de um “dicionário de atividades” garante o controle de todas as informações 
referentes a cada atividade. Sua utilização permite total compreensão de cada atividade 
identificada. O “Dicionário de atividades” deve fornecer informações como: nome, descrição 
detalhada, processo, fonte da informação, departamento, unidade, entre outras. 

 

 

4.4 Mapeamento e Compilação dos Recursos Consumidos 

• Esta fase implica na identificação de todos os recursos consumidos na execução das 
atividades. Grande parte dos recursos é reconhecida por meio de anotações elaboradas na 
identificação das atividades, mas a realização de algumas entrevistas com os responsáveis 
pelas atividades, para identificar os recursos consumidos, também se torna de extrema 
importância. A Contabilidade, passa a ser a principal fornecedora de informações sobre os 
Recursos em um Projeto ABC, por registrar todos os gastos e despesas de uma empresa. De 
acordo com a ECR Brasil (1998), as principais fontes de informação de recursos em uma 
empresa são: relatório de gastos / despesas por centro de custo; balancete contábil; folha de 
pagamento; controle de ativo fixo e demonstração de resultado.  
 
 

4.5 Definição dos Direcionadores de Recursos e sua Alocação para as Atividades 

Os direcionadores de recursos, consistem nos critérios pelos quais os recursos serão 
alocados às atividades. Aqui, é necessário muita minusciosidade na escolha do critério de 
alocação. A ele, está relacionado o sucesso quanto à mensuração dos recursos consumidos 
pelas atividades e conseqüente sucesso da implementação do ABC. A escolha de 
direcionadores incorreta faz compromete todo o ABC. É importante buscar o direcionador 
ideal, não se preocupando se as informações existem ou não. Caso elas não sejam explícitas, 
torna-se necessário fazer levantamentos no sistema de informações da empresa, assim como 
entrevistas. Se não existirem, deve-se fazer uso de direcionadores substitutos. 
 

 

4.6 Escolha dos Direcionadores de Custos de Atividades (cost drivers) e Atribuição de 
Custos às Atividades 

A atribuição dos custos às atividades ocorre com a escolha sua relação com os 
direcionadores de custos de atividades. Os direcionadores permitem saber quando a atividade 
consumiu certo recurso. Desta forma, permite identificar quantas vezes a atividade é realizada 
para um determinado fim, gerando os devidos custos. 

Segundo Martins (2003), a alocação dos custos deve ser feita da forma mais criteriosa 
possível, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: alocação direta, rastreamento e 
rateio. A alocação direta se faz quando existe uma identificação clara, direta e objetiva de 
certos itens de custos com certas atividades, e pode ocorrer com salários, depreciação, 
viagens, material de consumo, etc. O rastreamento é uma alocação com base na identificação 
da relação de causa e efeito entre a ocorrência da atividade e a geração dos custos. Essa 
relação é expressa através de direcionadores de custos de primeiro estágio, conhecidos como 
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direcionadores de custos de recursos, ou seja, recursos para as atividades. O rateio é realizado 
apenas quando não há possibilidade de utilizar nem a alocação direta nem o rastreamento. 
 

 

5 Reconhecimento do Processo de Produção da Empresa Beta 

O primeiro contato da equipe da pesquisa com o processo de produção da Empresa se 
deu através de uma visita ao longo de toda sua área de produção. O acompanhamento e a 
demonstração das atividades ao longo da linha de produção foram realizados por um 
funcionário de grande experiência e conhecimento do processo Para se obter a permissão de 
acesso à planta foi necessário que a Equipe ABC passasse por um curso de treinamento 
quanto aos procedimentos internos, que envolveu principalmente, o assunto segurança no 
trabalho. Após o curso e esse primeiro contato, passou-se ao levantamento de informações já 
existentes que pudessem auxiliar no desenho dos processos e sub-processos de produção.  

Após verificar que a empresa apresentava certificações importantes como ISO e 
NOSA, buscou-se identificar a existência de alguns tipos de Informações como 
procedimentos operacionais (PO’s), fluxogramas, definições de Negócio, entre outros; que 
possibilitassem uma maior agilidade e ganhos de tempo, assim como evitar um re-trabalho, 
caso fossem realizadas coletas de dados primários das atividades sendo que os mesmos já 
existiam. Identificou-se nos Sistemas de Informações da empresa Beta, diversos materiais que 
foram extremamente úteis para o início do desenho dos processos, assim como a definição dos 
sub-processos, atividades e tarefas. Para a coleta destas informações foram nomeados alguns 
indivíduos que tivessem grande domínio do processo, assim como um pleno conhecimento 
das informações e localização dos arquivos que seriam utilizados. Em algumas áreas, os 
indivíduos selecionados para auxiliar a equipe de implementação do método de custeio ABC, 
foram os responsáveis pela confecção dos Procedimentos Operacionais e Fluxogramas. 
 

 

6 Trabalhando as Atividades 

Após o levantamento e análise prévia dos Procedimentos Operacionais, Fluxogramas e 
Definições de Negócios, a equipe passou a trabalhar com os dados, agrupando-os em uma 
base de dados, da maneira que houvesse um bom entendimento do processo. Para que o 
agrupamento fosse realizado de forma padronizada foi necessária a determinação de uma 
hierarquia de atividades. Com essa definição a equipe pode se direcionar, criando parâmetros 
para o esboço inicial dos processos. Para um melhor entendimento da Equipe ABC e dos 
colaboradores da empresa, foi adotada uma simbologia única em relação a Hierarquia das 
Atividades, conforme apresentados na Figura 3 a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarefa 

Atividade 

Sub-processo 

Processo 

Sistema 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 10

Figura 3 – Hierarquia das Atividades no Caso da Empresa Beta   
Fonte: elaborado pelos autores do artigo. 

 
 

Após o agrupamento das atividades de acordo com a hierarquia supracitada, o 
resultado foi um rascunho do processo. Neste primeiro “produto” todas as informações sobre 
as atividades já existentes foram agrupadas. A equipe encontrou 16 processos, 477 sub-
processos, 4.250 atividades, e 1.697 tarefas. Para a validação do primeiro desenho dos 
processos, a equipe solicitou aos responsáveis pelos processos de produção que analisassem o 
material. Neste momento, percebeu-se que várias atividades não eram mais realizadas e que 
outras não tinham sido identificadas. Por esta razão, surgiu a necessidade de realização de um 
levantamento primário de informações sobre as atividades. Para tal, foram realizadas algumas 
das técnicas já identificadas anteriormente no Referencial Teórico deste trabalho: 
observações, questionários e entrevistas. 

 

 

7 Observações, Entrevistas e Questionários para Validação do Processo de Produção 

Com a utilização do rascunho dos processos confeccionado pela Equipe ABC, guiou-
se uma série de entrevistas com os operadores das áreas de produção, assim como 
observações do processo. As entrevistas foram realizadas para validação das atividades 
identificadas e verificação da existência de outras.  

A Figura 4 apresenta o modelo de formulário utilizado nas entrevistas para a definição 
das atividades. A utilização de planilhas eletrônicas garantiu praticidade e mobilidade quanto 
a manipulação dos dados.  

 
Figura 4 – Formulário de Estrutura dos Processos 
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8 Definição das Atividades Constitutivas 

Os parâmetros de análise para definição das atividades constitutivas visaram a 
ponderação entre freqüência, consumo de recursos e materiais, e criticidade dentro do 
processo. Para que as atividades fossem consideradas constitutivas o número de vezes que ela 
é realizada em um mês, a quantidade de recursos e equipamentos necessários para sua 
realização e sua necessidade de ocorrência no processo, foram analisados pela Equipe ABC 
com colaboradores do processo de implementação na empresa Beta. 

Através da realização das entrevistas com os responsáveis pelas áreas, definiu-se um 
novo desenho do processo. Com a análise realizada entre os integrantes da equipe, com os 
colaboradores da empresa, concluiu-se o desenho do processo, com: 16 processos, 465 macro-
atividades, 3292 atividades, e 2695 tarefas. É importante frisar que percebeu-se a necessidade 
de alterar a simbologia da hierarquia das atividades que havia sido definida no início do 
levantamento dos processos. Os níveis de sub-processos e atividades identificados 
anteriormente no rascunho dos processos foram agrupados em um novo nível, as macro-
atividades. Essa alteração ocorreu devido a constatação da natureza das unidades de análise 
(níveis) em relação a seu consumo de recursos. 

A partir desta nova estrutura, ocorreu uma redução no número de unidades de análise. 
Ao nível das macro-atividades definiu-se quais seriam as atividades constitutivas, que seriam 
custeadas no processo de implementação do custeio ABC na empresa Beta. O número de 
atividades constitutivas, de acordo com as alterações anteriores, foi de 465. 

 

 

9 Conclusão 

A existência de dados relacionados aos processos foi de extrema importância para a 
definição das atividades na empresa Beta. Sua utilização serviu para guiar a equipe ao longo 
de toda esta fase.  

A necessidade de realização das entrevistas para validação do processo, poderia ter 
sido evitada se a empresa mantivesse um maior controle sobre seus processos de produção. A 
partir do momento em que uma empresa adota o custeio ABC, ela está sujeita a passar por um 
processo de mudança da visão do negócio: a gestão por processos. Esta alteração requisita 
grande controle por parte da administração sobre os processos de produção. 

A hierarquia das atividades que definiram o processo de produção da empresa foi 
estabelecida de modo a gerar maiores entendimentos entre as partes, ou seja, entre a equipe de 
implementação e os indivíduos colaboradores da empresa. A proximidade entre a equipe e a 
empresa, e a singularidade do vocabulário garantiram maior eficiência e eficácia no processo 
de definição das atividades no processo de implementação de custeio ABC na empresa Beta. 

O processo de implementação do custeio ABC tem determinação de seu sucesso em 
grande parte devido à fase de definição das atividades. É sobre as atividades que o método 
encontra os custos dos produtos e são geradas informações relevantes para a tomada de 
decisão nas empresas, assim como no caso da empresa Beta. 

Por fim, percebe-se que o processo de implementação do custeio ABC na empresa foi 
realizado de forma consistente, envolvendo vários responsáveis pelas áreas de produção. O 
fator interesse desenvolvido pela alta gerência da empresa, cooperou em grande parte para a 
implementação do custeio ABC. O sucesso verificado na definição das atividades 
constitutivas também foi encontrado na realização das demais fases da implementação. 
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