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RESUMO 

 

O mercado globalizado, cada vez mais concorrido, tem demandado das empresas 

contínua procura por diferenciais competitivos. Particularmente o setor de 

prestação de serviço, em plena expansão nos últimos anos, tem sentido 

intensamente os impactos dessas mudanças. Nesse meio, não de modo 

diferente, os escritórios de contabilidade têm se ressentido da ausência de um 

Sistema de Controle Geral (SCG) para nortear as suas ações estratégicas. 

Notadamente, ressente-se da falta de um sistema de apuração e controle de 

custos que possa conduzir a uma estratégia de precificação adequada dos 

serviços contábeis. Assim, esta dissertação teve como objetivo principal 

desenvolver um instrumento gerencial de custos para uma gestão estratégica em 

empresas de serviços contábeis. Em termos metodológicos, procedeu-se a um 

estudo de multicasos em três escritórios de prestação de serviços contábeis na 

cidade de Belo Horizonte e Contagem no estado de Minas Gerais. Utilizou-se 

inicialmente uma abordagem quantitativa mediante a aplicação de um modelo de 

apuração e controle de custos seguidos de uma abordagem qualitativa constituída 

por entrevistas semiestruturadas e semidiretivas com os gestores desses 

escritórios. Procedendo-se a uma triangulação, foi possível concluir que o modelo 

sugerido é adequado à solução do problema a que se propôs dedicar, qual seja, 

apresentar um instrumento gerencial que funcione como subsídio à estratégia de 

precificação dos serviços contábeis. A triangulação permitiu aumentar a validade 

da pesquisa bem como abordar o fenômeno de modo mais amplo, por utilizar, de 

modo complementar, abordagens quantitativas e qualitativas. 

 

Palavras-chave: Sistema de Controle Gerencial. Estratégia Corporativa e de 

Negócios. Serviços. Precificação. Custos Contábeis. 

 



ABSTRACT 

 

The global market, increasingly competitive, has been demanding from companies 

a continuous search for competitive advantages. The Service Provision Sector, 

which has been growing in the last few years, has intensely felt the impact of these 

changes very particularly. In this area, not differently, Accountancy offices have 

resented the absence of a General Control System to guide their strategic actions. 

They notably resent the lack of a system of ascertaining and controlling costs that 

could provide an appropriate pricing strategy for financial services. Thus, this 

dissertation. aimed to develop a tool of cost control for strategic management in 

Accountancy companies. In terms of methodology, we proceeded to a multi-case 

study in three different offices which provide accounting services in the cities of 

Belo Horizonte and Contagem, in the state of Minas Gerais. Initially, a quantitative 

approach was used by applying a gathering and control model, followed by a 

qualitative approach, which consisted of semi-structured and semi-directed 

interviews with the managers of such offices. Proceeding to a triangulation, it was 

possible to conclude that the suggested model is suitable for solving the problem it 

intended to, namely, to provide a management tool that works as a subsidy to the 

pricing strategy of financial services. The aforementioned triangulation increased 

the validity of the research as well as addressed the phenomenon more broadly, 

due to the complementary use of quantitative and qualitative approaches. 

 

Keywords: Management Control System, corporate business strategy, services, 
pricing, accounting costs. 
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1 Introdução 

 

O processo de globalização e o avanço tecnológico romperam as barreiras de 

comunicação e contribuíram adicionalmente para a abertura dos mercados. A 

consequência natural foi o aumento da concorrência entre as empresas com 

pressão por melhor qualidade e preço dos serviços e produtos oferecidos pelas 

mesmas (Mauad & Pamplona, 2003; Moreira, Almeida, Ferreira & Bassan, 2010; 

Riccio, Robles & Gouveira, 1997). As empresas foram, então, compelidas a 

buscarem alternativas para tentarem permanecer no mercado, sendo comum a 

procura por melhores níveis de eficiência e eficácia (Beuren, Sousa & Raupp, 2003; 

Stefano, 2009). Analogamente, as pressões advindas do ambiente empresarial, 

caracterizado por um mercado cada vez mais exigente, têm impelido as empresas a 

desenvolverem instrumentos gerenciais que melhor orientem o processo decisório. 

Melo (2014) destaca a exigência, cada vez maior, imposta aos administradores no 

sentido de desenvolver e implementar uma estratégia que possa funcionar como 

diferencial competitivo. 

 

No interior das empresas, vários sistemas foram desenvolvidos para facilitar o 

processo de formulação de estratégias que, muitas vezes, acabam não atendendo 

fielmente ao propósito a que se destinam. Muitos sistemas de planejamento, por 

exemplo, concentram-se em detalhes operacionais e financeiros e não no 

posicionamento competitivo, que é o objeto do planejamento estratégico, 

provocando perda do foco das questões críticas da competitividade empresarial. 

Conforme Silva (2012), o desenvolvimento de estratégias adequadas aos objetivos 

organizacionais é favorecido pela adoção de um Sistema de Controle Gerencial 

(SCG). 

 

1.1 Tema e problema 

 

A relação entre SCG e estratégia começou a ser investigada a partir de meados da 

década de 1980. Porém, a partir da metade da década de 1990 essa relação ganhou 

mais relevância, passando a destacar o papel do SCG para o desenvolvimento e 

mudança estratégica (Simões & Rodrigues, 2014). Ainda de acordo com os autores, 
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os estudos passaram então a tomar como pressuposto uma influência recíproca 

entre SCG e estratégia. 

 

Com as mudanças ocorridas no meio empresarial decorrentes da globalização, 

vieram à tona as deficiências dos sistemas tradicionais de controle de custos, por 

não responderem satisfatoriamente às necessidades de informação impostas pelo 

atual ambiente competitivo (Kraemer, 1995). Uma forma de auxiliar as empresas 

nessa busca por maiores níveis de eficiência e eficácia consiste no uso de 

ferramentas que promovam o controle estratégico de custos, por meio de 

informações para o desenvolvimento das atividades empresariais, sejam elas fabris, 

comerciais ou de prestação de serviços. Tal assertiva encontra suporte no 

pensamento de autores como Beuren et al. (2003) e Stefano (2009), que afirmam 

serem as informações sobre custos cada vez mais relevantes para apoiar e 

fundamentar o processo de tomada de decisão. 

 

Em especial, as empresas prestadoras de serviços vêm ganhando destaque na 

economia e na sociedade, pois se trata da área que mais cresceu e vem evoluindo 

em termos de participação no Produto Interno Bruno (PIB), em vários países. 

Segundo Gallo e Paschoal (2003), as principais causas da mudança de uma era 

industrial para uma era dos serviços foram: a) o processo crescente de automação e 

informação das atividades industriais; b) a terceirização das atividades consideradas 

pelas organizações como secundárias; c) a busca por melhor qualidade de vida pela 

população à medida que ocorre melhoria no nível de renda, propiciando 

investimentos em atividades de serviços ligadas ao lazer, turismo, cultura e esporte; 

d) a crescente importância dos mercados financeiros e de capitais, exigindo 

elevados investimentos nas áreas de informática, consultorias financeiras, jurídicas, 

auditorias e contadorias com as mais diversas especializações. 

 

No Brasil as empresas prestadoras de serviços, em 1989, participavam com 60% do 

PIB e com 50% dos empregos gerados (Mauad & Pamplona, 2003). Em 1990, 

depois da abertura de mercado promovida no governo do Presidente Collor, houve 

imigração de empresas estrangeiras no mercado brasileiro, aumentando a 

concorrência (Kraemer, 1995) – o que, ao longo dos anos, elevou a participação do 

setor de serviços para 67% do PIB em 2011 (Padoveze & Takakura, 2013). Os 
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dados mais atuais indicam uma evolução permanente, haja vista que, segundo Sptiz 

(2014, recuperado de: http://oglobo.globo.com/economia/servicos-somam-70-do-pib-

sobem-acima-da-inflacao-11771165), os serviços ganham cada vez mais 

importância na economia brasileira, representando quase 70% do PIB de 2013. Em 

2014, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

consumo das famílias e o setor de serviços foram alguns dos poucos segmentos que 

tiveram performance positiva. O consumo das famílias teve expansão de 0,9% e o 

setor de serviços cresceu 0,7% no período. Em janeiro/2015 o setor mostrou 

crescimento nominal de 1,6% na comparação com igual mês do ano anterior, 

embora inferior às taxas de dezembro (4% revisada) e de novembro (3,7%). 

 

No setor de serviços, existem diversos segmentos, como o da prestação de serviços 

contábeis, que de acordo com Bleil, Mauss, Urbabski e Zambon (2011, p. 7) 

“surgiram por volta de 1940, devido à reformulação do ensino comercial da época. 

Com o passar dos anos, devido ao desenvolvimento empresarial, cada vez mais 

vem aumentando o número de empresas de serviços contábeis”. 

 

Com base em estatística mais recente, a quantidade de empresas de serviços 

contábeis também apresentou crescimento. Segundo dados do portal do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), em 2004 eram 68.007 organizações contábeis 

registradas e em 31/12/2013 eram 82.643, espelhando crescimento de 21,52%. 

 

As empresas de serviços contábeis, além das dificuldades inerentes ao tipo e 
à complexidade dos serviços que prestam, deparam-se ainda com o problema 
de mensuração de custos para formação dos preços do valor de seus 
próprios honorários. Não raros são os casos em que, quando os custos são 
medidos, há  dificuldade em repassá-los aos clientes, principalmente pela 
falta de critérios objetivos, que demonstrem a real importância dos serviços 
prestados e equivalente valor agregado. Isso tende a gerar problemas de 
ordem operacional e financeira para esse tipo negócio (Lizote, Terres, Volaco, 
Nunes & Sheidt, 2013, p. 2). 
 

Os escritórios de contabilidade prestam serviços contábeis e também fornecem 

informações sobre custos aos seus clientes para a tomada de decisão. Assim, 

avaliar seus próprios custos é primordial para embasar a administração de seu 

próprio negócio (Cavalcante & Silva, 2007). Na mesma linha de pensamento, 

Moreira et al. (2010) e Alberton, Donzelli, Diehl e Marquezan (2012) afirmam que 
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essas empresas necessitam saber mais especificamente os custos da prestação de 

serviços, pois precisam controlar os custos para, em seguida, estabelecer qual será 

o preço dos serviços que oferecerão aos seus clientes. 

Mesmo considerando a relevância do tema, existe na academia e no mercado uma 

preocupação provocada pela necessidade de melhores informações para controle 

de custos, como as proporcionadas pelo SCG para suportar as decisões 

estratégicas de formação de preços nesse tipo de empresas. Sobre esse assunto 

Coelho e Monteiro (2002, p. 15) escreveram: 

 

As organizações contábeis no Brasil representam um relevante segmento no 
que tange a quantidade e qualidade das informações econômicas, financeiras 
e sociais de nosso país. Como outras atividades da economia, carecem de 
métodos objetivos que possa apoiá-las na condução de suas operações na 
rota do lucro e da preservação de sua continuidade. 
 

Reconhecendo e aproveitando essa lacuna de pesquisa, surge a necessidade de 

discutir o desenho e o uso do SCG no processo de gestão estratégica de custos e 

suas contribuições para a implementação de estratégias de formação de preços. 

 

Diante da relevância do tema, emerge a seguinte questão de pesquisa: quais as 

contribuições do SCG para as estratégias de gestão de custos e formação de preços 

em  empresas de serviços contábeis de Minas Gerais? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um instrumento gerencial de custos para uma gestão estratégica em 

empresas de serviços contábeis. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Elaborar uma sistemática para apuração e controle de custos em empresas 

de serviços contábeis. 
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b) Estabelecer a importância do modelo na percepção dos gestores de 

empresas contábeis. 

 

 

1.3 Justificativas 

 

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa busca ampliar as discussões sobre um 

desenho e uso do SCG que apoiem os gestores de empresas prestadoras de 

serviços no desafio de controlar e avaliar as estratégias de gestão de custos e 

formação de preços, explorando uma lacuna observada na literatura atinente à 

proposição de uma sistemática que facilite o controle estratégico de custos. Aguiar, 

Pace e Frezatti (2007, como citado em Melo, 2014) corroboram essa afirmativa ao 

comentar que a literatura não tem dado muita importância à aplicação das 

informações geradas pelo SCG, preocupando-se apenas com o aspecto técnico ou 

desenho. 

 

A aliança entre Contabilidade Gerencial e Contabilidade de Custos pode ser 
crucial para o desenvolvimento do que se espera numa empresa, pois o 
encaminhamento rumo a uma gestão sólida requer uma análise detalhada 
das duas áreas (Ferreira, Silva & Lima, 2011, p. 74). 

 

Todavia, há acentuada carência de estudos e ferramentas para apurar os custos e 

resultados nas empresas prestadoras de serviços contábeis no Brasil. De acordo 

com Perez, Oliveira e Costa (2009), são raríssimos os casos de prestadoras que 

contam com adequado sistema contábil e gerencial para o controle e apuração dos 

seus custos. Neste sentido, a presente pesquisa também será importante para a 

academia, por buscar o desenvolvimento de uma sistemática de apuração de 

custos. Essa ferramenta gerencial poderá também ser aplicada em outras empresas 

do setor de serviços.  

 

Do ponto de vista social, a contribuição desta pesquisa torna-se explícita quando se 

tem em conta a vital importância dos escritórios de contabilidade para o 

desempenho das empresas que em seu conjunto geram riquezas para a sociedade. 
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Por um lado, há uma exigência legal de um responsável contábil perante os órgãos 

reguladores e de fiscalização, por outro, relatórios contábeis funcionam como 

verdadeiros instrumentos gerenciais dos quais nenhum empreendimento pode se 

dar ao luxo de prescindir. Cabe ainda enfatizar que, até mesmo na ocasião de 

encerrar as suas atividades, as empresas são instadas a recorrer aos escritórios de 

contabilidade. 

 
Em razão das mudanças no cenário econômico, os escritórios de contabilidade 

foram obrigados a investir em novas tecnologias, em equipamentos, em aumento do 

quadro de pessoal e no treinamento de seus colaboradores. Toda essa mudança 

impactou bastante o custo dos serviços prestados. Nesse ponto, surge um problema 

para os administradores das empresas contábeis: como repassar o aumento dos 

custos ao cliente? Trata-se de uma pergunta cuja resposta é bem mais complicada 

do que parece, uma vez que, em sua grande maioria, esse tipo de empresa não 

consegue avaliar adequadamente o valor efetivo dos serviços que prestam. Nesse 

sentido, um paradoxo se instala: as empresas contábeis possuem todos os dados 

econômico-financeiros necessários para a geração de informações que embasam o 

cálculo dos honorários contábeis alicerçado em métodos científicos. Contudo, seus 

gestores continuam utilizando formas empíricas e intuitivas ao estabelecerem o valor 

dos serviços para os seus clientes com base no valor do faturamento, número de 

empregados, volume notas fiscais de entradas e de saída, valor de mercado, dentre 

outros. Além disso, os honorários são estabelecidos sem considerar, por exemplo, 

as características de cada empresa. 

 

Essa situação pode levar à tomada de decisões equivocadas e bastante prejudiciais 

aos escritórios de contabilidade no que se refere à saúde financeira. Nesse caso, a 

causa principal é a percepção distorcida da rentabilidade proporcionada pelos 

clientes. O tomador de serviço que aparentemente se mostra rentável em razão do 

valor elevado dos honorários em comparação aos demais clientes pode na verdade 

dar prejuízo devido à exigência de mais tempo e mais dedicação dos funcionários e 

proprietários do escritório de contabilidade. Muitas vezes, pode ser mais 

interessante optar pela estratégia de trabalhar com maior número de clientes, 

embora auferindo menos receita unitária. 
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Em função do exposto, fica evidente a necessidade de apuração e cálculos 

adequados ao estabelecimento correto dos honorários contábeis. Tal exigência 

impõe a busca por um método de custeio que permita uma Contabilidade Gerencial 

capaz de responder aos ditames de um mercado crescentemente competitivo. Tais 

ponderações vêm ao encontro das afirmativas de Lizote et al. (2013, p. 1): 

 

O mercado atual não tem um parâmetro definido de cobrança dos honorários 
contábeis. Isto acaba por formar uma grande oscilação de preços, 
promovendo uma desordem no mercado. Para contornar a situação vigente, é 
necessário que se encontrem parâmetros adequados para formação dos 
referidos honorários, os quais devem variar considerando o tamanho de cada 
negócio, a região geográfica, assim como os custos efetivamente incorridos e 
a qualidade dos serviços prestados. 

 

A literatura indica que, até o momento, não foram apresentados indícios que 

expressem significativa preocupação com o tema que será examinado com 

profundidade neste estudo. Os gestores dos escritórios de contabilidade, em 

particular, e de empresas prestadoras de serviços, em geral, poderão, assim, 

beneficiar-se do instrumental desenvolvido e de mais consciência da real 

importância da análise e controle de custos para a formação do preço de venda dos 

serviços  que certamente redundará do estudo aqui apresentado. 

 

A consequência final será o aperfeiçoamento dos processos gerenciais das 

organizações, propiciando melhor retorno de capital investido pelos sócios e 

aumento dos salários e benefícios aos empregados. 

 

1.4  Estrutura 

 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. 

 

O capítulo 1 é constituído pela introdução, que apresenta o tema do estudo bem 

como o contexto no qual a questão de pesquisa a ser respondida aparece e ganha 

relevância. Estabelecem-se também o objetivo geral e os objetivos específicos que o 

trabalho deve alcançar para responder  à questão de pesquisa. Adicionalmente, 

procede-se a uma justificativa da importância do estudo tanto para a academia como 

para uma gestão estratégica de custos de uma empresa de serviços contábeis. 
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O capítulo 2 expõe o referencial teórico, contendo os conceitos e as abordagens 

mais importantes a respeito das estratégias de gestão de custos que conduzem ao 

controle de custos e à formação do preço de vendas de serviços contábeis. Com 

esse propósito, o capítulo está dividido em subitens que incluem uma incursão nos 

seguintes temas: estratégias em gestão de custos; estratégia, planejamento 

estratégico e sistema de controle gerencial; controle e análise de custos; definições 

características e modelos de custeamento; custos de serviços e custos contábeis. 

 

O capítulo 3 explicita a metodologia adotada, descrevendo as características da 

pesquisa, as unidades de análise e observação, coleta de dados e os procedimentos 

metodológicos para a coleta. 

 

O capítulo 4 apresenta e analisa os resultados. 

 

O quinto e último capítulo é reservado aos resultados encontrados, mostrando como 

os objetivos propostos foram alcançados pelo trabalho de investigação, às 

conclusões, às limitações do trabalho e às sugestões para futuros estudos. 
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2 Referencial teórico 

 

2.1 Estratégias em gestão de custos e formação de preços 

 

Neste capítulo será examinada a relação entre estratégia e gestão de custos, assim 

como a formação do preço de venda como estratégia fundamental na gestão das 

empresas. 

 

Existe um alinhamento entre estratégia e gestão de custos. Na realidade, todo o 

sistema de gestão de custos está, explícita ou implicitamente, alicerçada em um 

dado planejamento estratégico. Assim, faz-se inicialmente necessária uma análise 

das principais abordagens sobre estratégia para melhor orientar a escolha de um 

modelo de gestão de custos, objeto desta dissertação. No que se refere ao setor de 

serviços e mais especificamente ao ramo dos prestadores de serviços contábeis, 

esse alinhamento de estratégia e gestão de custos é mais premente. 

 

Para Michels & Raupp (2014), as empresas procuram novas atitudes gerenciais para 

perpetuarem no mercado mediante a revisão de estratégias. Desta maneira, como 

meio de melhorar a performance, os administradores necessitam de informações 

expressivas e imediatas sobre os custos da organização, ponto-chave na gestão de 

qualquer empreendimento. 

 

A partir do momento em que começaram as mudanças nas relações de mercado 

provocadas pela globalização, todas as empresas, independentemente do tamanho, 

necessitaram ficar atentas e se preparar mais para manterem a preferência dos 

clientes antigos e angariar novos. Souza, Cardoso, Machado, Heinen e Schneider 

(2011, p. 3) ressaltam que ”as raízes da gestão de custos sob o enfoque estratégico, 

Gestão Estratégica de Custos, a GEC, encontram-se na perda da competitividade 

das empresas americanas.” 

 

Kumar e Kumar (2011) comentaram que  as organizações, para se adequarem às 

novas tendências e mudanças no ambiente de negócios ocorridas nas últimas duas 

décadas, buscaram novos métodos de administração, tais como: gestão da 

qualidade total, a participação dos trabalhadores e empowerment, reengenharia de 
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processos, melhoria contínua e outras abordagens. Esse recente panorama exige 

agilidade e versatilidade das empresas na obtenção de lucros mediante a oferta de 

produtos e serviços de valor agregado aos clientes e preços competitivos. 

 

A necessidade de informações estratégicas justifica-se pela atual conjuntura 
econômica e social e pelas ameaças do ambiente em que a organização está 
inserida, o que a leva a implantar instrumentos que a auxiliem na tomada de 
decisões. Esta geração de informações é para atender a todas as fases do 
planejamento e da gestão (Veiga, 2001, p. 109). 

 

Frente a esse quadro, a produção volta ser o centro das atenções, requerendo 

novos métodos de administrar e refletir sobre o funcionamento das empresas. 

Entretanto, o avanço das soluções esbarra nos sistemas de custeio e de controle 

gerencial defasados (Nakagwa, 1993). 

 

Visando buscar alternativas, Pereira (2009, p. 6) aconselha: 

 

As mudanças no ambiente empresarial têm ocasionado a busca de 
instrumentos capazes de municiar os gestores com informações estratégicas 
na tentativa de criar e sustentar vantagem competitiva. O envolvimento entre 
estratégias e a gestão de custos e, nesse sentido, o alinhamento entre gestão 
de custos e estratégia organizacional têm se configurado como alternativa 
para o aumento da competitividade das organizações. Nesse contexto, a 
gestão estratégica de custos tem sido apontada como um recurso eficaz para 
a obtenção de vantagem competitiva duradoura. 

 

 Shank e Govindarajan (1997, p. 4) corroboram esse entendimento ao expressarem: 

“A GEC é uma análise de custos vista sob um contexto mais amplo, em que os 

elementos estratégicos se tornam mais conscientes, explícitos e formais”. Aqui, os 

dados de custos são usados para desenvolver estratégias superiores a fim de se 

obter vantagem competitiva. Este pensamento encontra guarida nas palavras de 

Souza e Clemente (2007, p. 14): 

O objetivo final da GEC é produzir informações que possibilitem a melhor 
utilização dos recursos, proporcionando melhor competitividade em termos de 
custos aos produtos e serviços das empresas, qualidade e eficiência em 
operações do mercado globalizado. Assim, o papel central da GEC é gerar 
informações adequadas para que os gestores tenham o respaldo necessário 
no processo de gestão estratégica. A gestão estratégica de custos necessita 
de “um sistema de informação de custos que auxilie o processo de 
formulação e avaliação de estratégias”. 
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Neste ponto faz-se necessário compreender que a evolução da Contabilidade foi 

importante para se chegar à gestão estratégica de custos, haja vista que esta utiliza 

informações daquela para atingir seus objetivos (Mello & Reis, 2012). Na época do 

mercantilismo a Contabilidade preocupava-se apenas com o controle de estoques e 

com as finanças. Com o advento da Revolução Industrial, devido à dificuldade da 

mensuração dos custos de produção, o tema passou a ser de grande interesse, 

surgindo assim a contabilidade de custos (Megliorini, 2007). Cabe enfatizar que não 

houve troca de um método contábil por outro, e sim a subdivisão da Contabilidade 

em diversas áreas para atender às necessidades de informações de cada setor das 

organizações. Denomina-se “Contabilidade Gerencial” a área da Contabilidade que 

se ocupa da otimização do controle gerencial. Compreendida essa evolução, 

entende-se a importância da GEC (Mello & Reis, 2012). 

 

O diferencial entre a antiga gestão de custos e a GEC reside no fato de que a 

primeira visa a gerar informações sobre o ambiente interno, enquanto a segunda 

busca uma visão mais ampliada - inclusive externa -, como alianças estratégicas, 

custo de oportunidade, benchmarking, etc (Cinquini & Tenucci, 2006, como citado 

em Souza et al., 2011). Consequentemente, a visão estratégica e operacional da 

GEC permite às organizações: atuar em nível operacional, buscando o ambiente 

interno e a eficiência organizacional, por meio do planejamento e da melhor 

utilização dos recursos; e atuar em nível estratégico, na busca da eficácia, com 

visão para o mercado, atuando com variáveis externas (Kaplan & Cooper, 1998). 

 

Conforme Shank e Govindarajan (1997), o surgimento da GEC resulta na 

combinação de três temas subjacentes, cada um deles envolvido na gestão 

estratégica global: a) análise da cadeia de valor; b) análise do posicionamento 

estratégico; c) análise dos direcionadores de custos. 

A viabilização da GEC foi possível mediante a união da análise: cadeira de valor, 

posicionamento e direcionadores de custos (Shank & Govindarajan,1997). 

 

De acordo com Souza et al. (2011), na análise da cadeira de valor a organização é 

uma sequência de atividades ligadas entre si e cada etapa cria valor ou não, desde 

a compra de insumos para a produção até o cliente final. A análise de cada fase é 

primordial para verificar qual está gerando ou não valor para o resultado planejado. 
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Esse estudo permite a decisão de alterar, modificar ou excluir atividades ou 

fornecedores que não agregam valor. 

 

Nesse sentido, é relevante que se perceba quais são as atividades criadoras 
de valor no ambiente empresarial, considerando as relações entre produtores 
e fornecedores na cadeia produtiva, com o intuito de estabelecer estratégias 
competitivas adequadas para redução de seus custos e, consequentemente, 
ganhar vantagem competitiva no mercado (Herculano & Alves, 2012, p. 4). 

 

Para Rocha (1999, como citado em Souza et al., 2011, pp. 3-4), os objetivos dessa 

análise são: a) detectar oportunidades e ameaças; b) identificar pontos fortes e 

fracos; c) detectar oportunidades de diferenciação; d) identificar os principais 

determinantes de custo; e) localizar oportunidades de redução de custo nas 

atividades que não agregam valor; f) comparar com a cadeia de valor dos 

concorrentes. 

 

Quanto à análise do posicionamento estratégico, Souza et al. (2011) mostram que a 

empresa busca uma forma de posicionar e competir para obter mais vantagens 

competitivas e mais rentabilidade, oferecer valor ao cliente e atender às suas 

necessidades por um custo diferenciado ou a custo baixo que o  cliente se proponha 

a pagar. 

 

Shank e Govindarajan (1997, p. 21) explicam que "os custos são determinados por 

diversos fatores inter-relacionados de formas complexas. Compreender o 

comportamento dos custos significa compreender a complexa interação do conjunto 

de direcionadores de custos em determinada situação". 

 

Existe diferença entre direcionadores de custos e determinantes de custos. Sobre o 

assunto, Souza e Mezzomo (2012, p. 135) relatam: 

 

Em síntese, é preciso atentar ao principal fator que diferencia os 
determinantes dos direcionadores, ou seja, que os determinantes antecedem 
à geração do custo; são eles os que estabelecem as condições centrais que 
irão delimitar o nível dos custos que irão ocorrer quando da execução das 
atividades; já os direcionadores são utilizados para alocação às respectivas 
atividades, produtos e controle operacional; eles representam a intensidade 
com que as atividades são realizadas É verdade que a forma de realização 
das atividades pode, até certo nível, provocar melhorias no nível dos custos. 
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Além desse nível, porém, somente a mudança dos determinantes provoca 
mudanças representativas nos custos da empresa. 

 

 

Pode-se afirmar que, para existir a GEC, é fundamental que haja a união entre 

Contabilidade Gerencial e as estratégias empresariais e que a empresa adquira 

vantagem competitiva para continuar no mercado. 

 

Outro aspecto da estratégia importante para a administração de qualquer 

empreendimento é o cálculo do preço de venda. Determinar o valor que cubra os 

custos de produção, remunere satisfatoriamente os investidores e, ao mesmo, 

tempo, agrade o mercado consumidor é sempre o “calcanhar de Aquiles” dos 

empresários. Essa “equação” tornou-se mais difícil de fechar com as mudanças no 

mundo globalizado. Sobre esse assunto, Machado e Souza (2006, p.1) 

recomendam: 

 

As organizações, inseridas num ambiente econômico de mercado 
caracterizado por acirrada concorrência necessitam direcionar mais esforços 
ao planejamento e controle dos seus fatores de produção, geradores de 
custos e receitas. Nesse ambiente, o recurso informação adquire conotações 
de cunho estratégico e operacional. No conjunto de tais informações, incluem-
se, entre outras, aquelas referentes a preços e custos. 

 

Referente à variável preço, Nichele e Milan (2006) observam que a sua importância 

tornou-se fundamental para a perpetuação das empresas frente ao crescimento das 

ameaças dos concorrentes nacionais e estrangeiros. Essa preocupação já fora 

externada por Callado, Machado, Callado e Machado (2005), ao afirmarem que o 

assunto tem sido muito discutido em trabalhos na Microeconomia, Administração 

Financeira, Contabilidade e Marketing; sempre se procura a eficiência empresarial. 

O destaque é sempre a determinação do preço como essencial para a rentabilidade 

e, por consequência, para a continuidade das atividades da organização. 

 

O primeiro passo é saber aonde a empresa quer chegar em relação ao preço de 

venda. Kotler (1998), Canever (2008) e Las Casas (2006) pontuam que para definir 

a estratégia de elaboração do preço de venda é imprescindível ter em mãos várias 

informações, tais como: objetivo da empresa quanto ao percentual a atingir do 
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mercado e otimização dos resultados, tipos de clientela, concorrência, ciclo de vida 

dos produtos e visão do mercado sobre os produtos. Machado e Silva (2013, p. 1) 

concordam: 

 
Para formar o preço de venda, torna-se necessário conhecer um conjunto de 
variáveis que servem de base no momento de sua elaboração e que exercem 
influências internas e externas à organização. Com relação às variáveis 
internas, ressaltam-se as estratégias, como: o posicionamento mercadológico 
escolhido pela empresa, a estrutura organizacional, os fatores financeiros e 
operacionais da entidade, a capacidade e nível de produção, as metas de 
crescimento e a estrutura dos custos e despesas, sendo esta última o foco 
desse trabalho. Nos aspectos externos é importante o conhecimento sobre o 
mercado em que a empresa está atuando, a demanda desejada dos produtos 
e/ou serviços, o valor percebido pelo cliente, as políticas governamentais, 
entre outros. 

 

Esses autores ainda comentam sobre a política de preços como um diferencial na 

concorrência. Utilizar métodos capazes de apurar preços de venda de modo correto 

é vital para as empresas, uma vez que a venda é a responsável pela entrada de 

recursos para arcar com os custos e despesas e ainda proporcionar rentabilidade 

aos investidores. 

 

Destacam-se no setor econômico aquelas empresas que conseguem produzir e/ou 

prestar serviços de qualidade juntamente com uma prática de preços atrativos, 

atendendo-se às necessidades do consumidor (Fernandes & Lorandi, 2012, p. 1). 

Neste ponto é essencial a definição da estratégia de formação de preço de venda 

para as empresas atingirem o sucesso e maximização do lucro planejado, 

independentemente do porte ou área de atuação (Canever, 2008; Wernke, 2005). 

Torres e Martins (2006) coadunam com essa ideia ao defenderem que as 

estratégias de precificação são fundamentais ao marketing, visto que elas 

influenciam o desempenho do faturamento e denotam performance dos produtos ou 

serviços perante os clientes. A estratégia de preço deverá levar em consideração o 

mercado, a capacidade de compra dos consumidores, a concorrência e as 

condições da própria empresa. 

 

Além das dificuldades já apresentadas, as empresas deparam com a dificuldade em 

impor seu preço de venda aos clientes. Conforme Machado e Souza (2006), a cada 

dia aumentam mais as dificuldades das empresas em ditar o preço de venda que 
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julgam ideal. Isso em razão da pressão dos consumidores por preços mais baixos. 

Callado et al. (2005) entendem que essa situação acontece nas empresas com ou 

sem fins lucrativos e que as causas são o poder aquisitivo da população, qualidade, 

oferta e alternativas de escolha em função de suas preferências. 

 

Em função desse cenário, Bernardi (1998) preceitua que o empresário, ao definir  o 

valor dos produtos ou serviços, tem de levar em consideração a atual situação 

econômica da empresa e do mercado desejado. O preço deve estar condizente com 

a lei da oferta e da procura e o cliente deve ser tratado com excelência por toda a 

empresa. 

 

Uma das formas de calcular o preço de venda é a partir do custo. Bernardi (1998) 

cita pontos positivos para esta estratégia ser aplicada na definição do preço com 

base nos custos: 

a) Preço e sobrevivência: a determinação do preço de venda rentável dependerá 

se certo volume de venda for alcançado; 

b) competitividade: entender os custos e despesas da empresa facilita a 

compreensão dos custos e das estratégias das empresas concorrentes; 

c) rotinização das decisões: definidos o modo de calcular os preços e os critérios 

que fundamentam o método, as tarefas para elaborar os preços tornam-se 

automáticas e mais rápidas otimizando o tempo dos administradores; 

d) estrutura do preço: o índice do mark-up é utilizado de maneira simples para a 

determinação do preço de venda a partir dos custos. 

Nichele e Milan (2006) realçam que a definição do preço de venda embasado no 

custo acrescido do lucro é uma visão míope, pois desconsidera a relação entre a 

empresa e o seu mercado de atuação. Visando à melhora na metodologia da 

precificação, Canever (2008) sugere que há uma integração entre os métodos de 

custos e as estratégias de formação de preço de venda. 

 

Objetivando uma adequação às mudanças provocadas pela novo ambiente 

econômico global, as empresas passaram a procurar  novos métodos de 

administração que permitissem a integração entre a gestão estratégica de custos e 

as estratégias de formação do preço de venda. 
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2.2 Estratégia, planejamento estratégico e sistema de controle gerencial 

 

No capítulo anterior foram mostrados os objetivos, a aplicação e as formas de 

atuação da GEC e da elaboração do preço de venda como meios de auxiliar a 

administração das empresas frente aos concorrentes. 

 

Neste capítulo serão mostradas as definições de estratégia, planejamento 

estratégico e SCG, assim como as suas aplicações no gerenciamento das 

organizações. 

 

Não obstante a sua origem estar ligada ao contexto bélico, nesta pesquisa o 

enfoque será a estratégia empresarial. Assim, buscou-se a definição conceitual na 

literatura. Conforme Medeiros e Aguiar (2010, p. 5, recuperado de: 

http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-importancia-da-estrategia-e-

do-planejamento-para-as-organizacoes-em-tempos-de-crise/37849/), “a definição de 

estratégia é algo relativamente complexo e importantíssimo para as organizações, 

pois é através de sua utilização de forma inteligente que se alcança os objetivos e as 

metas organizacionais”. 

 

Quando se estuda a formação de estratégia, algumas palavras passam a 
fazer parte do vocabulário do administrador, como planejamento, 
posicionamento estratégico e de mercado, competitividade, objetivos, 
desempenho, busca por resultados, mudanças, inovação, aumento da 
participação no mercado, entre outras. Buscando evidenciar isso, a Figura 1 
mostra diversos conceitos de estratégia. Pode-se observar que esses 
conceitos têm em comum uma ligação direta com algum objetivo traçado para 
a empresa ou uma regra, meta ou força, que pode auferir vantagens 
competitivas diante dos concorrentes, embora, dentro de uma organização, 
as estratégias possam ser por setor ou por mercados de atuação (Rodrigues 
& Santos, 2013, pp. 220-221). 
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AUTOR CONCEITO 

Ansoff (1965) 
Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições 
de desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à 
relação entre a empresa e o seu ecossistema. 

Chandler (1962) 
Estratégia é a determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma 
empresa e a adoção das ações adequadas e de recursos para atingir 
estes objetivos. 

Katz (1970) 
Estratégia refere-se à relação entre a empresa e o seu meio envolvente: 
relação atual (situação estratégica) e relação futura (plano estratégico, 
um conjunto de objetivos e ações a tomar para atingir estes objetivos). 

Steiner e Miner (1977) 

Estratégia é o forjar de missões da empresa, estabelecimento de 
objetivos à luz das forças internas e externas, formulação de políticas 
específicas e estratégias para atingir objetivos e assegurar a adequada 
implantação de forma que os fins e objetivos sejam atingidos. 

Hofer &Schandel (1978) 

Estratégia é o estabelecimento dos meios fundamentais para atingir os 
objetivos, sujeito a um conjunto de restrições do meio envolvente. Supõe: 
a descrição dos padrões mais importantes da afetação de recursos e a 
descrição das interações mais importantes com o meio envolvente. 

Porter (1980) 
Estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas para criar uma 
posição defensável em uma indústria, para enfrentar com sucesso as 
forças competitivas e assim obter mais retorno sobre o investimento. 

Jauch e Glueck (1980) 
Estratégia é um plano unificado, englobante e integrado relacionando as 
vantagens estratégicas com os desafios do meio envolvente. É elaborado 
para assegurar que os objetivos básicos da empresa sejam atingidos. 

Quinn (1980) 
Estratégia é um modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e a 
sequência de ações em um todo coerente. 

Thietart (1984) 
Estratégia é o conjunto de decisões e ações relativas à escolha dos 
meios e à articulação de recursos com vistas a atingir a um objetivo. 

Martinet (1984) 
Estratégia designa o conjunto de critérios de decisão escolhido pelo 
núcleo estratégico para orientar de forma determinante e durável as 
atividades e a configuração da empresa. 

Mintzberg (1988) 
Estratégia é uma força mediadora entre a organização e o seu meio 
envolvente: um padrão no processo de tomada de decisões 
organizacionais para fazer face ao meio envolvente. 

Hax e Majluf (1988) 

Estratégia é o conjunto de decisões coerentes, unificadoras e 
integradoras que determina e revela a vontade da organização em termos 
de objetivos de longo prazo, programa de ações e prioridade na alocação 
de recursos. 

Figura 1 – Conceitos de estratégia. 
Fonte: Rodrigues, E. & Santos, S., Jr. (2013, julho/dezembro). Conceito de estratégia como fator para 
gerar vantagens competitivas. Revista Unoesc & Ciência – ACSA, 4(2), 221-232. 

 

De acordo com Govindarajan (1988) e Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), 

como citado em Beuren, Sant’Ana e Theis (2013, p. 4): 

 

O processo estratégico é composto pela formulação e implementação da 
estratégia. Na fase da formulação, inserem-se a prioridade da estratégia, a 
tipologia estratégica e a missão estratégica. Na fase da formulação, há 
necessidade de mecanismos administrativos, como: estrutura organizacional, 
estilo gerencial e controle organizacional. 

 

No tocante à estrutura organizacional, Mintzberg (1979), como citado em Beuren et 

al. (2013, pp. 4-5): 
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Menciona a presença da incerteza ambiental, incerteza da tarefa, 
interdependência das tarefas, descentralização, formalização, especialização 
e tamanho da empresa. Quanto ao estilo gerencial, o autor frisa que é a 
maneira individual que o gestor utiliza as informações no processo de tomada 
de decisão, no que concerne ao controle organizacional. 

 

Depois de conhecidos os diversos conceitos e tipos, faz-se necessário verificar a 

importância da estratégia para a administração das empresas. Para Medeiros e 

Aguiar (2010, recuperado de: http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-

importancia-da-estrategia-e-do-planejamento-para-as-organizacoes-em-tempos-de-

crise/37849/), em um panorama econômico marcado por um clima de insegurança, a 

perpetuação das empresas depende de objetivos claramente definidos e de passos 

projetados para consegui-los. Expressam também que, apesar da estratégia não ser 

o único elemento de êxito ou insucesso, pode trazer excelentes resultados para 

empresa cujo nível geral de eficiência seja apenas médio. Por sua vez, Lima (2009, 

p. 4) acentua: 

 

A estratégia corporativa, dependendo das condições da empresa (nível, porte, 
setor, estrutura, etc.), pode ser considerada como a mais importante no 
âmbito empresarial, em razão da abrangência das decisões estratégicas que 
a compõem, entre as quais determinar o rumo e os principais objetivos da 
empresa, com impacto em todas as suas unidades e áreas. Representa hoje 
uma importante ferramenta de adequação empresarial a um mercado 
competitivo e agitado, preparando a empresa para enfrentá-lo e utilizando-se, 
para isso, de suas competências, qualificações e recursos, de maneira 
objetiva. Ela é crucial para a sobrevivência e crescimento de uma empresa e 
suas decisões influenciam os objetivos, a missão, dando um “norte” para a 
organização, além de influenciar significativamente na sua lucratividade, no 
seu grau de competitividade. 

 

Carastan (1998) ensina que todas as estratégias devem ser direcionadas para uma 

situação de competitividade, o que é um fator crucial para a sobrevivência das 

empresas. Assim, os administradores, quando tomarem decisões, devem levar em 

consideração os planos da organização frente às oportunidades e ameaças de 

desempenho. A vantagem competitiva é entendida por Ansoff e Sanvicente (1977, p. 

188) como a vantagem de perceber, de forma proativa, tendências de mercado à 

frente dos concorrentes e de se ajustar a oferta em função dessa antecipação. 
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A estratégia ensina aos administradores como gerir os negócios de forma que todos 

os funcionários do baixo ao alto escalão procurem dotar a empresa de vantagem 

competitiva (Reading, 2002). Nesse sentido, as empresas, para formular as suas 

estratégias e obter vantagem competitiva, têm que considerar diversos fatores. 

 

Para Hartmann (2005, p. 146), esses elementos/etapas necessários à formulação e 

implementação de uma estratégia organizacional são: 

 

• Definição da missão – por que a empresa existe; 
• definição da visão – o que ela quer ser; 
• definição dos Valores – em que ela acredita; 
• identificação das ameaças no mercado atual e decidir como neutralizá-las; 
• identificação das oportunidades no mercado atual e decidir como explorá-
las; 

• identificação das oportunidades em novos mercados e decidir como explorá-
las; 

• identificação das forças da organização e decidir como explorá-las; 
• identificação das fraquezas da organização e decidir como neutralizá-las; 
• definição de um conjunto de competências e tecnologias, difíceis de serem 
imitadas; 

• definição das condições que asseguram a execução da estratégia; 
• meta quantificação do objetivo determinado o que se quer quando e quanto; 
• orçamento quantificação física e financeira das partes constituintes dos 
planos. 

 

A partir desses elementos, os gestores iniciam a formalização das estratégias, 

identificando os fatores que permitam a obtenção de vantagens competitivas 

(Rodrigues & Santos, 2013, p. 223). De outra parte, Porter (1986) preconiza que ao 

formular a estratégia competitiva é fundamental observar o ambiente (composto de 

forças sociais e econômicas) em que a organização esteja inserida. 

 

Assim, Sérgio, Gomes, Rodrigues e Boaventura (2004) advertem que a estrutura da 

empresa e as estratégias potencialmente disponíveis têm forte influência na 

determinação das regras competitivas do jogo. Enfatizam, ainda, que todas as 

empresas são impactadas por forças externas e têm sucesso as que possuem 

diferentes habilidades para lidar com elas. 
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Essa situação depende daquilo que Porter (1986) chamou de cinco forças 

competitivas que, em conjunto, determinam a intensidade da concorrência nas 

empresas e rentabilidade: 

 

a) Ameaças de novos entrantes potenciais; 

b) ameaças de produtos ou serviços substitutos; 

c) rivalidade entre as empresas existentes – os concorrentes na indústria; e 

d) poder de negociação dos fornecedores. 

 

 

Figura 2 – Cinco forças de Porter. 
Fonte: Porter, M. (1986). Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. 7ª ed., Rio de Janeiro: Campus. 

 

Cordeiro (2009) menciona que, de acordo com o modelo das cinco forças 

competitivas de Porter, as empresas podem obter vantagens competitivas 

alicerçadas em três tipos de estratégias genéricas: custos, diferenciação e 

foco/nicho. Para Alday (2000), na estratégia competitiva de custo a empresa busca a 

eficiência e o aumento do volume de produção e minimização de gastos visando 

proporcionar preços atrativos ao consumidor. Na estratégia competitiva de 

diferenciação a empresa investe pesado em diferenciais para o consumidor, tais 

como: imagem, tecnologia, assistência técnica, etc. Na estratégia competitiva de 

foco significa escolher um alvo restrito, no qual, por meio da diferenciação ou do 

custo, a empresa se especializará atendendo a segmentos ou nichos específicos. 
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Deve-se tomar cuidado na escolha do foco a ser trabalhado, principalmente quanto 

ao desempenho do setor da economia no qual os clientes-alvo estão contidos, pois 

as empresas dependem muito dos resultados econômicos do setor de que fazem 

parte. Se a performance do setor é positiva, a tendência é que todas as empresas 

vão bem, e vice-versa. 

 

Diante de um quadro econômico mundial bastante competitivo e repleto de 

incertezas, as empresas são obrigadas a buscar meios que lhe assegurem a sua 

sobrevivência. De acordo com Carastan (1998, p. 35): 

Para atender à dinâmica na economia global, é necessário obter, para as 
empresas, respostas criativas e visionárias (em termos de futuro), na mesma 
velocidade em que ocorrem os problemas, os fatos e as necessidades. Isso 
implica que todos os gestores, responsáveis em todas as áreas de atividades 
da empresa, pensem e planejem estrategicamente. 

 

Logicamente que não adianta colocar em prática diversas estratégias e de forma 

desordenada, ou seja, cada setor implantar uma estratégia não levando em 

consideração o todo da empresa. Melo (2014, p. 25) defende que “normalmente as 

estratégias são organizadas em planos que os gestores elaboram visando aumentar 

as chances de sucesso da implementação, o que comumente se chama de 

planejamento estratégico. O termo planejamento vem do latim planus, “achatado”, 

“nivelado” traduzido ao português como plano”. 

 

Na implantação do planejamento deve-se observar o prazo para a obtenção dos 

objetivos. De acordo com Oliveira (2001), o planejamento é dividido em três 

categorias: estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico é um 

processo de longo prazo, abrange todos os objetivos da empresa e utiliza diversas 

estratégias para atingi-los. É considerado um facilitador gerencial. Quanto ao 

planejamento tático, é caracterizado por buscar objetivos de curto prazo e atinge 

partes da empresa. Concernente ao planejamento operacional, busca agir com mais 

intensidade e menos riscos. 
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A Figura 3 apresenta o ciclo básico dos três tipos de planejamento. 

 

 

Figura 3 - Ciclo básico dos três tipos de planejamento. 
Fonte: Oliveira, D. P. R. (2003).  Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e práticas..São 
Paulo. Atlas.(p. 47). 

 

A respeito do planejamento estratégico, Zuñiga (2009) define como a elaboração de 

um conjunto de diretivas objetivando o progresso da empresa. Enfatiza que o 

sucesso dependerá do comprometimento de todos os níveis da organização no 

processo de tomada de decisão para a construção dos planos de ação. Afirma 

também que as etapas do planejamento estratégico são agrupadas da seguinte 

forma: análise do meio ambiente interno e externo, definição das estratégias, 

implementação das estratégias e monitoramento e controle. 

 

Como forma de ordenar a implantação do planejamento estratégico, Alday (2000) 

enumera as etapas básicas: 

a) Etapa 1 – monitorar o processo dos ambientes internos e externos da 

organização, visando identificar os riscos e as oportunidades atuais e futuras; 

b) etapa 2 – definir uma diretriz  ou meta organizacional. São dois os indicadores 

principais que norteiam a direção da empresa: missão e os objetivos 
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organizacionais. O primeiro diz respeito à finalidade da empresa ou à razão 

da sua existência. O segundo são as metas da empresa. Secundariamente, 

existem outros dois indicadores utilizados: visão – o que as empresas 

desejam ser ou se tornar – e valores – mostram a filosofia seguida pela 

empresa que a torna diferenciada no mercado; 

c) etapa 3 – formulação – definir as ações para a empresa atingir os seus 

objetivos; 

d) etapa 4 – implementação da estratégia – colocar em prática as estratégias 

definidas em etapas anteriores; 

e) etapa 5 – controle estratégico – monitorar e avaliar o processo de 

administração estratégica.  

 

Assim como na vida de pessoas físicas, as empresas poderão ser marcadas por 

inúmeras situações de dificuldades econômicas, financeiras e operacionais. Sobre 

isso, Alves (2010, p. 7) se manifesta: 

 

Na busca da realização de seus objetivos as organizações podem enfrentar 
diversos desafios, tais como: alterações na demanda de produtos e serviços; 
mudanças nas expectativas dos clientes; queda de produtividade; 
desalinhamento da força de trabalho em relação às diretrizes estratégicas; 
falta de integração entre as diversas áreas organização e alocação 
inadequada de recursos. Esses desafios podem se constituir em dificuldades 
para a realização da estratégia e, ao mesmo tempo, em oportunidades para a 
sua melhoria, como possibilidades de novos investimentos, reduções de 
custos, novas tecnologias e desenvolvimento de competências. 

 

A Contabilidade Gerencial é o processo de identificar, mensurar, relatar e analisar as 

informações sobre os eventos econômicos da organização (Atkinson, Banker, 

Kaplan & Young, 2008, p. 36). Ressalte-se que essas informações são fundamentais 

para os gestores da empresa de todas as áreas funcionais. Essas informações 

servem para planejar, avaliar e controlar dentro de uma entidade e assegurar o uso 

apropriado e responsabilidade pelos seus recursos (Malmi & Granlund, 2009, p. 

616). Esse processo foi definido por Anthony e Govindarajan (2008, p. 6) como 

controle gerencial: processo pelo qual gestores influenciam os outros membros de 

uma organização para implementar estratégias da organização. 
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Contabilmente, a estrutura básica de um sistema de controle gerencial 
costuma se apresentar através da definição de metas de receitas e despesas 
a serem alcançadas e cumpridas por cada unidade ou indivíduo envolvido no 
processo empresarial. Estas metas, nos aspectos quantitativos e 
especialmente nos financeiros, são estabelecidas e controladas através do 
orçamento empresarial (Canan & Fonseca, 2008, p. 92). 

 

Entretanto, para esses autores, vários fatores interagem com os cenários 

econômicos e afetam o desempenho. Assim, o uso de metas financeiras ou não 

financeiras não garante o alcance dos objetivos da empresa. 

 

Diante desse cenário tão complexo e perigoso para a sobrevivência das empresas, 

conclui-se que o fato de possuir estratégias e planejamentos estratégicos não é 

garantia de sucesso. Então, os administradores prescindem de uma terceira 

variável. Para Alves (2010), como meio de mitigar as dúvidas provocadas pelos 

obstáculos e oportunidades, assim como preservar a consecução dos seus 

propósitos, as empresas usam os SCGs. Similarmente, Anthony e Govindaram 

(2008), Berry, Broadbent & Otley (2005) e Mintzberg et al. (2006) preconizam:  como 

forma de minimizar incertezas e assegurar o alcance dos objetivos da organização, 

o controle gerencial, um dos elementos no processo de gestão das organizações, 

contribui para a implementação de estratégias por meio de diferentes sistemas de 

informações que servem como guia em direção a padrões viáveis de atividade em 

ambientes incertos. 

 

Na busca de assegurar seus objetivos, as empresas utilizam variados SCG. Ferreira 

e Otley (2005, 2006) afirmaram que são duas as dimensões na análise de um 

sistema de controle gerencial: desenho e uso. 

 

Sobre a dimensão desenho, Oliveira (2011, pp. 37-38) propõe: 

 
Partindo-se do princípio de que não existe um SCG padrão a ser implantado, 
o melhor desenho, ou o mais apropriado para uma organização, será aquele 
que escolher as técnicas e as características de informação que influenciarão 
de maneira positiva os gestores e todos os membros da organização. Por 
influência positiva entende-se um alinhamento dos gestores e seus 
comandados com os objetivos e estratégias traçados pela organização. 
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A dimensão uso refere-se a como os SCGs são usados nas organizações. Simons 

(1990, como citado em Frezatti e Aguiar, 2007) classificou-o em três tipos: a) uso 

diagnóstico - quando o SCG atua como papel de monitorar o desempenho e corrigir 

os desvios ocorridos nas metas de desempenho; b) uso interativo – ocorre quando o 

SCG é usado para monitorar as incertezas e para permitir diálogo entre os gestores 

e subordinados; c) uso disfuncional empregado para outros fins não contemplados 

pelo uso diagnóstico ou interativo. 

 

Entender o relacionamento entre a estratégia organizacional e os SCGs pode 

auxiliar as empresas no alcance dos seus objetivos, como já preconizado por 

Simons (1987, p. 14-15). 

 

Entre as atividades que ocorrem em uma organização estão a formulação de 

estratégias (nível estratégico), os mecanismos de implementação de estratégias 

(nível gerencial) e o controle de tarefas (nível operacional). Essas atividades exigem 

tanto o planejamento como o controle (Davis, 2010, p. 4). Anthony e Govindarajan 

(2002) ministram que na elaboração das estratégias são determinadas as metas e 

os modos de consegui-las. Já o controle é o mecanismo que garantirá a realização 

das tarefas eficaz e eficientemente. Sobre o SCG, afirmaram que atua entre a 

criação das estratégias e o controle de tarefas, de modo a proporcionar a efetivação 

das estratégias. Para Davis (2010), nesse contexto a finalidade do SCG é ser um 

facilitador para a companhia conseguir a eficiência e a eficácia na consecução das 

metas e estratégias. Também garantem que os objetivos das pessoas convirjam 

para os da empresa e explicam dissonâncias entre eles. 

 

Hopwood (1987) e Dent (1990), como citado em Beuren et al., (2013), verificaram 

que a interatividade entre o SCG e a estratégia é uma forma pro-ativa de impactar 

esta última. Por sua vez, Macintosh (1994, como citado em Beuren et al., 2013), 

acrescenta que tal relação pode ser também de via inversa. O estudo de Kober, 

Nunes e Paul (2007, como citado em Beuren et al., 2013) confirmou esse 

pressuposto ao investigar a relação entre SCG e a estratégia de um hospital público 

na Austrália. Focaram o papel dos fatores internos. Concluíram identificando a 

existência de relação bidirecional. Registraram mudanças nas estratégias ao longo 
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do período estudado por meio da utilização dos SCGs. Ao mesmo tempo, 

constataram que os SGGs se moldaram para atender à mudança estratégica. 

 

Jordão (2009) descreve que a otimização da implementação da estratégia e da 

avaliação de desempenho é beneficiada pelo SCG ao controlar os processos e por 

dar informações significantes na tomada de decisão a partir de mecanismos formais 

e informais. Jordão, Souza & Avelar (2014) ensinam que os instrumentos formais 

são indicadores, procedimentos e sistemas, entre outros de forma estruturada. Já os 

mecanismos informais são de cunho social. Os indivíduos se adéquam ao padrão 

institucional pelos subgrupos da organizacional e pelos ditames culturais contidos 

nas declarações de missão, visão e valores. 

 

Na busca da vantagem competitiva, os SCGs serão de importância fundamental 

alinhando com a estratégia da empresa. Essa preocupação foi manifestada também 

por Merchant e Van Der Stede (2007, como citado em Nisiyama, Oyadomari, Yen-

tsang e Aguiar, 2012, p. 3): 

 
Ressalte-se o papel do SCG na execução das estratégias da organização, 
tanto a estratégia corporativa como a estratégia das unidades de negócios da 
organização, comumente conhecida como estratégia competitiva. Estes 
mecanismos direcionam o foco da organização e constituem um importante 
aspecto a ser considerado no projeto de um SCG, uma vez que as 
organizações que alinham o SCG com as suas estratégias terão maior 
chance de obter melhores controles, e assim, maior probabilidade de exibirem 
desempenho superior. 

 

A liderança em custos é um dos pilares para as organizações alcançarem a 

vantagem competitiva. Para Carneiro, Cavalcanti e Silva (1997, p. 2): 

 

O ponto central da estratégia de liderança no custo total é a empresa fazer 
com que seu custo total seja menor do que o de seus concorrentes. O custo 
mais baixo funciona como mecanismo de defesa da empresa contra a 
rivalidade de seus concorrentes, especialmente no tocante à guerra de 
preços. 

 

Mendes, Silva, Silva e Gomes (2002) sugerem que nas empresas que utilizam a 

liderança de custos como estratégia o SCG deve dar mais atenção à formalização, 
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imposição de indicadores quantitativos, padrões de desempenho e análise das 

peças orçamentárias. 

 

Nota-se que o setor de custos da produção é muito importante na empresa devido 

aos elevados investimentos em matéria-prima, recursos humanos e financeiros, 

além do capital intelectual. Assim, a organização necessita de um SCG bastante 

atuante e que possa municiar a administração de informações seguras e em tempo 

real. 

 

À guisa de síntese, pode-se inferir ser imperativo contar com um SCG para 

acompanhar, avaliar e corrigir possíveis desvios na implementação da estratégia 

empresarial adotada. Somente assim, a empresa poderá contar com um 

planejamento estratégico direcionado ao tratamento da questão da competitividade 

cada vez mais acirrada no mundo globalizado. 

 
2.3 Controle e análise de custos 

 

No capítulo anterior foi mostrada a importância da estratégia, do planejamento 

estratégico e do SCG para a sobrevivência e do sucesso das organizações. 

 

Neste capítulo será dada atenção aos tipos de controle e análise de custos, pontos-

chave na redução dos custos e com a consequente evolução dos resultados. 

 

O acirramento da concorrência mundial vem obrigando as empresas a se 

comprometerem com a excelência empresarial (Nakagwa, 1993). Essa performance, 

segundo Hansen e Mowen (2001), é a chave para a permanência no ambiente atual 

de competitividade e para consegui-la dependerá da melhoria contínua e da 

erradicação de desperdício. Por outro lado, há preocupação de cunho financeiro, no 

sentido de que o alcance das metas para a eliminação dos gastos desnecessários e 

melhora nos meios de produção poderá demandar investimentos em máquinas e 

treinamentos, além do comprometimento de todos os funcionários da empresa. 

 

Em decorrência dessa acirrada competição, surge a necessidade das 
empresas em se preocupar ainda mais com o gerenciamento dos custos, em 
especial com a redução dos mesmos, pois observa-se que já não há tanto 
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espaço para a flexibilidade dos preços de venda ao consumidor cada vez 
mais exigente em relação a preço e qualidade (Freitas, 2004, p. 1). 

 

A solução é ter uma ferramenta que possa fornecer as informações necessárias. 

Santos (2011) ensina que é vital para qualquer empresa possuir um sistema de 

custo que possibilite a análise e controle de custos municiando a administração de 

informações estratégicas. Santos, Vasconcelos, Fraga e Yoshitake (2006) destacam 

que a relevância dessas informações aumenta a cada dia com a preocupação do 

controle eficiente de custos e decisões embasadas em informes fidedignos e que 

leve em consideração o ambiente externo das organizações. Enfatizam que 

administrar custos é muito salutar para a perpetuação das empresas e que é 

necessário fazer uma revolução na maneira de controlar e gerir as suas atividades. 

 

Os controles de custos mais usados hoje iniciaram-se de maneira bem simples, 

objetivando somente a apuração do lucro. Eram usados por capatazes, gerentes e 

proprietários nas fábricas no final do século XIX (Diehl & Queiroz, 2006). Com o 

passar do tempo, o enfoque mudou para o controle. 

 

A gestão de custos é a responsável por produzir informações para os 
diferentes níveis gerenciais, auxiliando o processo de avaliação de estoques, 
controle e tomada de decisões. Particularmente em relação às decisões, 
podem estar relacionadas à determinação de desempenho, planejamento e 
controle de operações, assim como a correta alocação dos custos de 
produção aos produtos (Michels & Raupp, 2014, p. 1). 

 

Mediante o controle de custos a empresa poderá vislumbrar uma situação futura, 

comparar o desempenho projetado com o realizado, explicitar as diferenças 

encontradas e modificar o projetado. Segundo Kern (2005), o controle de custos 

deve garantir o conhecimento do “porquê” das variações de custos. 

 

O controle de custos é fundamental para a firma e deve ser bem-estruturado e 

acompanhado diariamente, assim como os registros contábeis devem ser fidedignos 

aos fatos ocorridos e de forma tempestiva. Assim, os administradores poderão ter 

uma visão detalhada de todos os departamentos da organização. Para Michels e 

Raupp (2014), existem diferentes tipos de custos e é primordial a correta 

classificação de acordo com suas características e destinação. Wernke (2004) 
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aconselha que, depois de conhecidos todos os custos da empresa, faz-se 

necessário implantar controles de acordo com a sua finalidade. 

 

Diversos tipos de controle podem ser implantados na empresa. Um exemplo é o 

controle de materiais. A matéria-prima é importantíssima no processo fabril tanto 

como componente do produto quanto valor dos custos de produção. O controle 

deste item oferece vantagens tais como: não parar a produção por falta de matéria-

prima, acusar desvios ou má-utilização, melhor administração do volume de compras 

e consequente redução dos custos. 

 

Outra forma de controle, considerada uma das mais importantes, é o controle 
dos estoques, visto que os mesmos representam o “consumo” de recursos 
financeiros. Esse tipo de controle permite ao gestor visualizar com mais 
rapidez determinadas informações, como, por exemplo: dados cadastrais do 
fornecedor, preço médio do item controlado, quantidades de materiais em 
estoque (na data do levantamento), data da última aquisição e preço pago, 
quantidades máximas e mínimas a serem consideradas com relação aos 
estoques disponíveis, cálculo sobre as possibilidades do estoque em relação 
ao consumo médio, dados estatísticos de consumo por área da organização 
e/ou dados globais, entre outros (Michels & Raupp, 2014, p. 4). 

 

O controle da mão de obra também deve ser bem-acompanhado, haja vista que 

representa parte substancial dos custos das empresas. Os gastos indevidos com 

administração de pessoal são inúmeros: erros no cálculo da folha de pagamentos, 

fraudes nos cartões de pontos, como, por exemplo, funcionário bate cartão para 

outro colega, excesso de funcionários na execução dos trabalhos, remuneração 

acima do mercado, falta de treinamento do pessoal, etc. 

 

A lista de controles de custos não é exaustiva. Contudo, independentemente do tipo 

do custo e do método de custeio que for utilizado, é importante que seja implantado 

o custo padrão para realizar as comparações entre o planejado e o realizado, 

visando à detecção de variações, análise e correções. De acordo com Hansen e 

Mowen (2001), são duas as razões constantemente mencionadas na literatura para 

adotar o custo padrão: melhorar o planejamento e facilitar o controle da produção. 

Souza, Fontana e Boff (2010) alertam que, no caso de planejamento e controle de 

curto prazo, deve ser alicerçado na realidade e nas condições operacionais atuais 

da empresa. Realçam também que o uso do custo padrão motiva os participantes na 
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execução das tarefas com a máxima eficiência, objetivando alcançar as metas e/ou 

até superá-las. 

 

Rodrigues e Lemos (2009) afirmam que é frequente deparar com programas de 

redução de custos. Todavia, por falta de analisar corretamente a estrutura da 

empresa ou por ter pouco conhecimento no assunto, muitos acabam não 

conseguindo atingir o objetivo proposto e, por conseguinte, piora a situação. O 

insucesso não é fruto de apenas um erro e sim a soma de vários deles. Segue a 

relação de 10 principais erros dos programas de custos: 

 

1) Não ter uma planilha de custo detalhada por centros de custos e composto 
de custos; 2) Não atrelar o fluxograma da empresa as planilhas dos centros 
de custos; 3) Não ter um verdadeiro gestor de custos; 4) Não ter um programa 
de redução de custos, mais sim uma vontade de reduzir custos; 5) Não treinar 
todos os empregados no programa de redução de custos; 6) Não ter 
conhecimentos específicos de análise e redução de custos; 7) Não envolver 
completamente os empregados no modelo de gestão de custos; 8) Iniciar o 
programa de redução de custos reduzindo os custos com pessoal; 9) Não ter 
o exemplo da diretoria; 10) Achar que pode estabelecer um valor linear para 
se cortar todos os custos (Rodrigues & Lemos, 2009, p. 01). 

 

Um dos objetivos de qualquer sistema de controle de custos é a redução de custos. 

Entretanto, a maneira de fazê-la merece alguns cuidados. Para André (2009, 

recuperado de: http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/reducao-de-

custos-nas-empresas/34887/), quando se refere à redução de custos, notadamente 

em situações de crise, a demissão de funcionários figura como primeira opção. O 

autor censura esse tipo de atitude, lembrando que a preocupação com a redução de 

custos deve ser ampliada e monitorada constantemente pela empresa. Também cita 

outros gastos que devem dispensar atenção: compras, logística, terceirização de 

serviços, despesas com viagens, marketing e ações comerciais. Por fim, destaca 

que é vital agir rápido para não prejudicar parte ou todo o negócio e que o mais 

importante não é fazer, e sim saber fazer as reduções de custos para atingir os 

objetivos traçados. 

 

Num cenário em que na maioria das vezes quem dita o preço de venda é o 

mercado, a sobrevivência dependerá de melhor administração dos custos. Teixeira, 

Leal e Miranda (2008) concordam ao reconhecerem que a empresa, para ter preço 
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competitivo e continuar dando lucro, necessita reduzir seus custos e não aumentar 

os preços. Como forma de atingir seus objetivos, não poderá prescindir de um 

sistema de controle e análise de custos preciso e atualizado, formatado e alinhado 

com as metas da empresa. Dessa forma, os administradores poderão verificar 

facilmente a real situação da empresa e, consequentemente, poderão tomar 

decisões sobre a melhor forma de destinar seus recursos na busca da melhoria dos 

resultados. 

Resnik (1990) destaca que a ausência de um sistema eficaz de contabilidade de 

custos não é apenas um sistema contábil, e sim um problema administrativo. Pois, 

sem controle, a administração não compreende o que está acontecendo na empresa 

e poderá tomar decisões equivocadas no emprego dos recursos. Por isso, Garrison 

e Noreen (2001) consideram a compreensão do comportamento dos custos um fator 

primordial para a tomada de decisão, visto que a partir do entendimento da dinâmica 

dos custos é possível visualizar previamente o seu impacto em várias situações 

operacionais. Essa medida evita o emprego desnecessário de recursos e a 

incapacidade de reduzi-los quando necessário. 

 

Os administradores devem observar que, além dos custos, as despesas 

administrativas, comerciais, financeiras e outras são também consumidoras de 

recursos e que merecem atenção na análise do resultado da organização. 

 

Atualmente, quando uma empresa não está apresentando lucratividade, a 
primeira ação a ser tomada é a redução de custos. Porém, para que essa 
redução aconteça com sucesso e mantenha a mesma qualidade em seus 
produtos e/ou serviços, é preciso realizar uma análise tanto nas áreas 
administrativas como produtivas da empresa, definindo o preço real dos seus 
produtos e ou serviços (Bartz, Souza, Peiter & Perinazzo, 2012, p. 1). 

 

A empresa que não proceder a uma análise de custos estará em desvantagem com 

a concorrência e deixará de ter vantagem competitiva. A academia disponibiliza a 

Análise de Custo/Volume/Lucro – Análise CVL como uma das formas de análise de 

custos. Em razão das inúmeras vantagens proporcionadas por essa ferramenta 

gerencial, todo administrador deveria conhecê-la de forma abrangente. Sua 

utilização de forma correta traz importantes informações para evitar ou reduzir riscos 

de prejuízos nas tomadas de decisão (Teixeira, Leal & Miranda, 2008). Para 

Horngren, Foster e Datar (2000, 2004), a Análise CVL direciona sua atenção para o 
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comportamento das receitas, custos variáveis e fixos, preços e unidades vendidas. 

Os gestores, a partir desta análise, poderão fazer projeções de lucro levando em 

conta alguma modificação dessas variáveis. Hansen e Mowen (2001) incluem 

nessas variáveis as despesas fixas e variáveis. 

 

Sintetizando, a empresa que não tiver controle de custos eficiente e não efetuar 

análises sistemáticas de suas operações terá dificuldades em administrar seu 

negócio. Os obstáculos já começam no elevado custo do capital para o 

financiamento das atividades, seja a origem de terceiros ou dos sócios. Durante a 

elaboração do produto ou da prestação de serviços, devem-se diminuir o máximo os 

gastos desnecessários de materiais e de horas trabalhadas. A parte administrativa 

também merece atenção para não se perder dinheiro com estruturas não alinhadas 

com as necessidades da organização. 

 

2.4 Definições, características e modelos de custeamento 

 

No capítulo anterior foram discutidas as formas de análise e controle de custos. 

Neste capítulo serão abordadas diversas terminologias de custos, classificação de 

custos e modelos de custeamento cujo entendimento é fundamental para a 

compreensão deste estudo. 

 

Por que as organizações existem? Essa indagação justifica-se por serem as 

empresas a razão do surgimento dos custos: ponto central da nossa discussão. 

Barnad (1968, como citado em Ouchi, 1980) afirma que a organização surge quando 

a capacidade física de um único indivíduo estiver aquém da demanda de diversos 

fatores, tais como: tecnologia, força física, velocidade resistência e adaptação 

mecânica. Por sua vez, Williamson (1975, como citado em Ouchi, 1980) enfatiza que 

a organização justifica a sua constituição quando ela obtém mais ganhos nas 

relações com o mercado do que se os indivíduos fossem negociar individualmente. 

Essa abordagem de custo de transação evidencia a eficiência como fator 

imprescindível para definir a natureza das organizações. 

Para entender mais profundamente a relação entre custos e organizações, faz-se 

necessária uma leitura de Ouchi (1980). Ele ressalta que nas relações de atividades 

econômicas existe o problema de cooperação entre os indivíduos. Isso porque cada 
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um tem interesses próprios que nem sempre são completamente os mesmos de 

toda a coletividade. Nesse universo a solução é o custo das transações, os quais 

surgem principalmente quando é difícil determinar o valor de mercadorias ou 

serviços, haja vista que a interdependência entre os cooperados obriga a trocas nas 

quais cada membro oferece algo de valor e recebe em contrapartida algo de valor. 

Visando à legitimação das operações como justas, existem três formas de regular: 

mercado, burocracia e clãs. No mercado, a troca entre dois indivíduos é quantificada 

pelo preço e a competitividade atua como um parâmetro de justiça de valor da 

transação. Nas relações burocráticas há uma convenção social (contrato) em que a 

hierarquia burocrática tem legitimidade para mediar as relações. Quanto aos clãs, 

ocorrem quando há a socialização completa de indivíduos numa organização. Neste 

caso, não precisa medir a performance ou direcionar seus empregados, uma vez 

que eles têm naturalmente os mesmos objetivos da empresa. Assim, o próprio clã 

medeia de forma eficiente as relações entre os atores interdependentes. Por 

conseguinte, os pré-requisitos informacionais de cada forma de controle são os 

preços, regras e tradições. No entanto, preços corretos são difíceis de se determinar 

devido às diversas variáveis: interdependência tecnológica, inovação ou outro tipo 

de ambiguidade que dificulte o limite entre tarefas e indivíduos. Da mesma forma, 

uma regra é específica para um problema e, portanto, é necessário representativo 

número de regras para controlar todas as respostas organizacionais. Não diferente, 

as tradições são implícitas e, portanto, não facilmente repassadas a um novo 

membro da organização, levando bastante tempo para se adaptar. Sob condições 

de incertezas extremas e oportunismo, custos de transações podem subir. Esse 

aumento pode ser fruto do encarecimento da matéria-prima, elevação do 

monitoramento da execução das tarefas por parte do empregados e até mesmo 

vigiar as ações de clientes e fornecedores desonestos. Concluindo, organizações 

burocráticas existem porque, sob algumas condições especificáveis, elas são a mais 

eficiente forma para uma mediação justa de transações entre as partes. De forma 

similar, as organizações de mercado e clãs existem, pois cada uma delas, sob certas 

condições, oferece o mais baixo custo de transações. 

 

Pode-se, então, inferir que no contexto econômico atual, marcado pela 

competitividade, saber o quanto gasta na elaboração de um produto ou na prestação 

de serviço tornou-se necessidade imperiosa no mundo dos negócios. Sobre o 
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assunto, Tedesco e Silveira (2011) opinaram que  é crucial para o administrador da 

empresa conhecer os custos dos produtos ou serviços. Isso possibilita vislumbrar se 

a empresa está dando lucro ou prejuízo. Se positivo, permite otimizar os resultados. 

Se o resultado for negativo, permite identificar o ponto causador do insucesso. Aí ele 

terá duas alternativas: corrigir, se for possível, ou decidir encerrar as atividades. 

Consequentemente, de acordo com Cavalcante e Silva (2007), tanto pessoas físicas 

ou jurídicas, internas ou externas à empresa, utilizam as informações contábeis para 

a tomada de decisão, independentemente de suas finalidades e áreas de atuação 

 

Por sua vez, Tessaro, Motta, Pacheco, Camargo, Zanandrea e Mengotto (2013) 

definem a Contabilidade de Custos como um segmento da Contabilidade destinado 

a fornecer informações para os administradores de empresas, assessorando na 

busca do desempenho, planejamento e controle de operações e, por fim, tomada de 

decisões. Essa definição vai ao encontro de Leone (2008): Contabilidade de Custos 

é uma atividade que transforma dados em informações para os mais variados 

setores da administração, a partir de processos de recepção, acumulação, análise e 

interpretação. 

 

Inicialmente, as empresas enfrentaram dificuldades, pois a Contabilidade de Custos 

atendia somente à mensuração dos estoques e do lucro. 

 

No que se refere à Contabilidade de Custos, pode-se dizer que, de uma forma 
geral, esta surgiu da necessidade de avaliação de estoques da produção e 
apuração do resultado da atividade operacional das empresas industriais 
após o advento da Revolução Industrial, uma vez que as técnicas utilizadas 
até então pela Contabilidade Comercial não se adequavam às novas 
exigências empresariais (Pereira & Amaral, 1998, p. 3). 

 

Entretanto, essa situação mudou. Crepaldi (2008) menciona que a Contabilidade de 

Custos passou, nas últimas décadas, a desempenhar também mais duas funções 

muito importantes na Contabilidade Gerencial: a utilização dos dados de custos para 

auxílio ao controle e para a tomada de decisões. É hoje, talvez, a área mais 

valorizada no Brasil e no mundo. Segundo Schultz, Silva e Borgert (2010), nos dias 

de hoje existem dois tipos de área de conhecimento referente a custos: a 

Contabilidade de Custos para suprir as necessidades da Contabilidade Financeira, 

determinando a valorização dos estoques e do resultado do exercício, e outro 
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segmento da Contabilidade de Custos para atender à demanda gerencial, 

fornecendo informações para controle, apuração, predição e planejamento. 

 

Segundo, Pereira e Amaral (1998), em linhas gerais, pode-se dizer que as 

necessidades gerenciais supridas pela Contabilidade de Custos podem ser 

agrupadas em três grandes grupos: 

 

a) As informações que servem para a determinação da rentabilidade e do 

desempenho das diversas atividades da empresa; 

b) informações que auxiliam a gerência a planejar, a controlar e administrar o 

desenvolvimento das operações; 

c) informações para a tomada de decisões. 

 

A intensificação da concorrência veio exigir das empresas mais atenção à maneira 

de apurar custos. Sobre o assunto, Martins (2006, p. 22) manifestou-se: 

 
Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na 
maioria dos mercados, sejam industriais, comerciais ou de serviços, os custos 
tornaram-se altamente relevantes quando da tomada de decisões em uma 
empresa. Isto ocorre, pois, devido à alta competição existente, as empresas já 
não podem mais definir seus preços apenas de acordo com os custos 
incorridos, e sim, também, com base nos preços praticados no mercado em 
que atuam. 

 

Alberton et al. (2012) concordam com essa ideia, acrescentando que atualmente as 

empresas, devido às necessidades dos mercados, são obrigadas a buscar de forma 

diária recursos que acelerem o processo de tomada de decisões. A Contabilidade de 

Custos é uma fonte primorosa dessas ferramentas para a gestão empresarial na 

atividade fabril, comercial e na prestação de serviços. 

 

A busca pela padronização, elaboração e execução da análise de relatórios 

gerenciais é facilitada pelo entendimento e diferenciação de vários conceitos de 

terminologia de custos. Para Moreira et al. (2010), conhecer as terminologias de 

custos utilizadas nas empresas é primordial para a contabilização correta. Isso leva 

à apuração mais real do custo do produto vendido e ao mesmo tempo contribui para 

torná-lo mais competitivo no mercado. 
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Um termo muito escrito e falado, mas pouco entendido e na maioria das vezes 

confundido com despesas, custos e demais termos, é o gasto. Leone (2008), define 

gasto como uma obrigação financeira assumida por uma empresa na compra de 

bens ou serviços. Já Martins (2006, p. 24) conceitua que “gasto é a compra de um 

produto qualquer, que gera sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), 

sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos 

(normalmente dinheiro)”. Por sua vez, Perez et al. (2009) entendem gasto como o 

consumo genérico de bens e serviços obtidos por meio do desembolso imediato ou 

futuro e que ocorrem constantemente e em todos os setores da empresa. Alertam 

para não confundir gasto com desembolso. O gasto é consumido e o que é 

desembolsado é o dinheiro. O gasto receberá outras definições e termo será dado 

em função da destinação do bem ou serviço. 

 

Se o gasto for para a aquisição de ativos da empresa, Faria e Costa (2008) 

estabelecem como investimento. Contemplam os recursos comprometidos para 

funcionamento específico. Para Martins (2006), investimento são todos os bens e 

serviços contabilizados como ativos  em função da sua vida útil ou que fruirão 

benefícios futuros para a empresa. Santos (2011) sugere uma definição semelhante 

à de Martins (2006), definindo investimento como todos os bens e direitos 

registrados no ativo da empresa para baixa em função da venda, amortização, 

consumo, desaparecimento, perecimento ou desvalorização. De acordo com Bruni e 

Famá (2004), os investimentos são os gastos “congelados” temporariamente no 

ativo da empresa e são “descongelados” com a baixa ou consumo, sendo 

direcionados para custo ou despesa. 

 

No caso de o gasto ser consumido na produção ou na prestação de serviço ou uma 

mercadoria entregue na venda, será “batizado” como o nome de custo. Leone 

(2008, p. 54) posiciona-se: “a nossa definição de custo será o consumo de um fator 

de produção, medido em termos monetários para a obtenção de um produto, de um 

serviço ou de uma atividade que poderá ou não gerar renda”. De acordo com 

Padoveze (2009), custo são os gastos utilizados para fabricar produtos e de modo 

geral são os gastos consumidos na área industrial da empresa. Conforme Bruni e 

Famá (2004), custos  são os bens e serviços consumidos pela empresa na produção 
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de outros bens ou serviços. Citam como exemplos: matérias-primas, embalagens, 

mão de obra fabril, aluguéis e seguros de instalações fabris, etc. Para Padoveze e 

Takakura (2013), os custos são os gastos necessários para a elaboração de 

produtos e prestação de serviços. Se for indústria, são os gastos da área fabril; se 

prestadora de serviços, são os gastos da área operacional. No comércio, somente  a 

mercadoria  é  custo e efetivamente considerada custo quando da sua venda. 

 

Martins (2006, p. 25) também define e exemplifica custo como: 

 

Um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e 
serviços. Custo também é um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, 
como custo, no momento da utilização dos fatores de produção (bens e 
serviços), para a fabricação de um produto ou execução de serviços. 
Exemplos: a matéria-prima foi um gasto em sua aquisição que imediatamente 
se tornou investimento, e assim ficou durante o tempo de estocagem; no 
momento de sua utilização na fabricação de um bem, surge o custo da 
matéria-prima como parte integrante do bem elaborado. Este, por sua vez, é 
de novo um investimento, já que fica ativado até sua venda. 

 

Referente ao termo despesa, Leone (2008) abstrai como um gasto consumido numa 

atividade para a realização efetiva ou provável de renda. Padoveze e Takakura 

(2013) reconhecem que, em qualquer tipo de atividade, os gastos com a 

administração, departamento comercial, financeiro e os tributos são considerados 

despesas. Para Dubois, Kulpa e Souza (2008), despesa é um gasto incorrido para a 

manutenção da estrutura organizacional da empresa, visando auferir receitas. 

Apresentam como característica o fato do seu reconhecimento ocorrer somente no 

instante do seu consumo. 

 

Ainda sobre despesa, Perez et al. (2009, p. 22) caracterizam como: 

 

Gastos relativos aos bens e serviços consumidos no processo de geração de 
receitas e manutenção dos negócios da empresa. Todas as despesas estão 
diretamente ou indiretamente associadas à realização de receitas. As 
empresas têm despesas para gerar receitas e não para produzir seus bens e 
serviços. 

 

No meio do emaranhado de conceitos, é imprescindível que não haja dúvidas sobre 

o que seja custo e despesa. Um erro de classificação distorce seriamente a situação 
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patrimonial e os resultados da empresa. Para Stefano  (2009), a diferenciação entre 

custos e despesas é importante para a Contabilidade de Custos, em razão de 

impactarem o resultado em momentos distintos. Os custos são gastos do processo 

produtivo e, portanto, incorporados aos produtos (estoques). Por conseguinte, 

afetarão o desempenho econômico somente quando se transformarem em custos, 

pela baixa do estoque, no momento da venda, ao passo que as despesas são 

fatores identificáveis à administração, financeira e vendas e reduzirão diretamente o 

resultado do exercício no momento em que ocorrerem. 

 

Há casos em que o gasto é consumido de forma anormal. Consequentemente, não é 

utilizado na produção de um bem ou prestação de serviço, assim como não contribui 

para a obtenção de receitas. É classificado por Perez et al. (2009) como uma perda. 

 

A palavra perda é utilizada para designar eventos negativos ao patrimônio 
patrimonial, eventuais e não habituais, tais como capacidade ociosa anormal, 
perdas com estoques por eventos naturais como enchente, incêndio ou 
deterioração acima da média, etc. As perdas são eventos não recorrentes e 
não devem ser considerados no custo das vendas, e sim classificados como 
despesas operacionais quando ocorrerem (Padoveze & Takakura, 2013, p. 
26). 

 

Desembolso também é um também termo utilizado na terminologia de custos e, para 

Martins (2006, p. 25), é o "pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. 

Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto, 

defasada ou não do gasto". De acordo com Bruni e Famá (2004), é o pagamento do 

bem ou serviço, não levando em consideração a época do seu consumo. 

 

No tocante ao desperdício, Perez et al. (2009) conceituam como gastos ocorridos na 

fabricação de produtos ou de geração de receitas e que podem ser eliminados sem 

prejudicar a quantidade ou a qualidade dos produtos, serviços ou receitas. Sua 

ocorrência é prejudicial aos resultados da empresa. Dubois et al. (2008, p. 17), por 

sua vez, definem como: 

 

Um gasto que a empresa apresenta pelo fato de não ocorrer o 
aproveitamento normal de todos os seus recursos. Observe-se que o 
desperdício não é notado de maneira imediata por parte da empresa. 
Somente com bons controles ele poderá ser diagnosticado. 
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Quanto ao preço, Toni e Mazzon (2011) conceituam de forma bem sucinta: soma de 

dinheiro que o comprador dá ao vendedor como parte de seu acordo na compra. 

Diferentemente, Tedesco e Silveira (2011, p. 3) conceituam preço sob o prisma 

econômico: 

 

No sistema econômico, o preço funciona como regulador básico, 
influenciando a distribuição dos fatores de produção. Para o consumidor, o 
preço significa desembolso, alto ou baixo, mas também auxilia na percepção 
da qualidade e valor, isto é, a razão entre os benefícios recebidos e o preço 
somado a outros custos incorridos. Para a empresa, o preço guarda relação 
direta com o volume de vendas, afetando a posição competitiva da empresa 
no mercado, além dos rendimentos e lucros. 
 

Por fim, a receita. Padoveze e Takakura (2013, p. 23) definem como “a mensuração 

econômica dos produtos e serviços obtidos pelas operações da empresa”. De outra 

parte, Stefano (2009) conceitua receita como ingresso de recursos para o ativo à 

vista ou a prazo. Apesar de existirem outros tipos, normalmente decorrem de uma 

venda ou prestação de serviços. São classificadas como receitas operacionais as 

originadas da atividade-fim da empresa e em outras receitas operacionais as que 

são consideradas eventuais. 

 

Retornando ao termo custos, Martins (2006) classifica-os quanto ao produto e 

quanto ao volume de produção. Quanto ao produto, os custos podem ser diretos ou 

indiretos. Serão diretos se puderem ser relacionados ao produto de forma objetiva, 

sem rateios. Cita como exemplos: quilogramas de materiais consumidos, 

embalagens utilizadas, horas de mão de obra utilizadas e até quantidade de força 

consumida. Para a alocação dos custos indiretos há a necessidade de uso de 

estimativas ou rateios. Menciona como exemplos o aluguel, a supervisão, as chefias, 

etc. De maneira similar, Gonçalves (2009, p. 23) explica que “os custos diretos são 

facilmente identificáveis com os produtos, ou seja, aqueles que podem ser alocados 

diretamente identificáveis com os produtos. Devem ser identificados especificamente 

para cada produto. Exemplos: matéria-prima, material secundário e mão de obra 

direta (MOD)”. 

 

Perez et al. (2009) enfatizam que os custos diretos, na maior parte das indústrias, 

são compostos de materiais (matéria-prima, materiais de embalagem, componentes 
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outros materiais necessários à produção) e mão de obra direta (aplicada diretamente 

ao produto). 

 

A classificação dos custos em fixos ou variáveis não leva em consideração o produto 

e sim a proporção do montante dos custos de um lapso de tempo e a quantidade 

produzida (Moreira et al., 2010). Os custos variáveis têm ligação direta com o 

volume de produção e serviço. Seus valores aumentam ou diminuem conforme as 

alterações sofridas nas atividades da empresa. De acordo com Gonçalves (2009), 

são aqueles que variam proporcionalmente à produção, ou seja, mudam de acordo 

com a quantidade de trabalho. 

 

Diferentemente dos custos varáveis, os custos fixos, segundo Matos (2008, 

recuperado de: http://www.empresario.com.br/artigos/artigos_html/artigo_170699_ 

b.html), são aqueles cuja existência independe do nível de atividade da empresa. 

Assim, mesmo que a produção seja zero ou se se fabricar na máxima capacidade 

instalada, o valor deste será o mesmo. 

 

Perez et al. (2009) fazem as seguintes considerações: 

 

a) Sobre os custos fixos: 

• O valor total permanece constante dentro de determinada faixa da 

produção; 

• o valor por unidade produzida varia à medida que ocorre a variação no 

volume de produção, por se tratar de um valor fixo diluído pela 

administração; 

• sua alocação para os departamentos ou centros de custos necessita, na 

maioria das vezes, de critérios de rateios determinados pela 

administração; 

• a variação dos valores totais pode ocorrer em função de desvalorização 

da moeda ou por aumento ou redução significativa no volume de 

produção. 

b) Sobre os custos variáveis: 

• Seu valor total varia na proporção direta do volume de produção; 
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• o valor é constante por unidade, independentemente da quantidade 

produzida; 

• a alocação aos produtos ou centro de custos é, normalmente, feita de 

forma direta, sem a necessidade de utilização de critérios de rateios. 

 

Não adianta conhecer e entender todas as terminologias de custos, saber classificar 

corretamente os custos se a empresa não tiver adequada apuração de custos. 

Corroborando essa ideia, Sott, Bortolotto, Eidt e Orso (2012) asseveram que 

empresas de qualquer ramo de atividade necessitam de um apropriado e eficiente 

sistema de gestão de custos. A ausência deste compromete a lucratividade. 

Nóbrega, Gonçalves, Leite e Brito (2012, p. 2) salientam que “para que uma 

ferramenta de gestão de custos seja implantada em uma empresa é preciso, antes 

de tudo, estabelecer um sistema de custo adequado ao seu processo produtivo, seja 

ele de serviços ou de produtos”. 

 

Visando ao melhor entendimento, vale diferenciar: princípios de custeio, métodos de 

custeio e sistemas de custos. Para Giglio (2004, p. 25): 

 

Os princípios de custeio indicam quais parcelas de custos serão apropriadas, 
enquanto os métodos definem de que forma estas parcelas serão 
processadas até chegarem ao produto ou serviço que as originou. A união de 
princípios e métodos de custeio forma um sistema de custos. 

 

Segundo Dubois et al. (2008), custeio é o ato ou efeito de custear. Assim sendo, 

pode-se condicionar o termo custeio a uma forma de apropriar custos. De acordo 

com os mesmos autores, todos os métodos de custeio objetivam determinar o custo 

unitário de cada bem ou serviço produzido por uma empresa. Para tanto, eles 

partem das configurações dos custos diretos e indiretos. 

 

De acordo com Schultz et al. (2010), na apuração dos custos há vários métodos de 

custeio. Esses métodos são um conjunto de técnicas e procedimentos que visam a 

organizar e formalizar o custeamento de produtos e serviços. Conforme Tedesco e 

Silveira (2011), todos os métodos de custeio têm como objetivo a apuração dos 

custos dos produtos ou serviços. A escolha do tipo determinará se os gastos serão 

incluídos nos custos ou nas outras variáveis do mark-up. 
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São inúmeros os tipos de sistemas de custeio. Bleil et al. (2011) sugerem que  cada 

empresário pode usar o método que melhor se adaptar às suas necessidades de 

informações. 

 

Entretanto, a escolha de um método de custeio dependerá de vários fatores, que 

vão desde as necessidades da empresa, facilidade de implantação, disponibilidade 

de caixa para bancar o investimento e até se é aceito ou não pelo fisco. 

 

Nesse contexto, Alberton et al. (2012) ressaltam que cada empresa possui suas 

características de produção ou prestação de serviços. Por conseguinte, a estrutura 

de custos varia de empresa para empresa. Assim, o método de custeio escolhido 

deverá ser aquele que concomitantemente atenda a essas peculiaridades e 

mantenha a empresa competitiva no seu setor de atuação. Beuren et al. (2003) 

reforçam esse alerta, afirmando que os sistemas de custeio são fundamentais para 

quaisquer tipos de empresas. Contudo, frisam para se tomar cuidado na escolha do 

tipo, pois, se não for de acordo com as peculiaridades da empresa, pode levar os 

administradores a tomarem decisões equivocadas. 

 

Com o passar do tempo e impulsionados pelas alterações de mercado em razão do 

aumento da competitividade e modernidade dos processos produtivos, os gestores 

das empresas viram-se necessitados de mudar a maneira de gerir as empresas. 

Para Kaplan e Cooper (1998, p. 12): 

 

 As mudanças ocorridas desde a década de 70 com a competição global e 
pelas inovações tecnológicas alteraram significativamente a maneira de gerir 
a empresa quanto às informações financeiras e econômicas. As principais 
empresas estão utilizando sistemas de custeio que geram informações de 
custos e desempenho de atividades, processos, produtos, serviços e clientes 
para: 
- Projetar produtos e serviços que atendam aos anseios da clientela e deem 
resultados positivos; 
- indicar a necessidade de aperfeiçoamentos visando à qualidade, eficiência e 
rapidez; 
- possibilitar o aprendizado contínuo dos funcionários da produção; 
- definir mix de produtos e investimentos, escolher fornecedores; 
- negociar preços, características dos produtos, qualidade, entrega e serviço 
com clientes; 
- estruturar processos eficientes e eficazes de distribuição e serviços para os 
mercados e públicos-alvo. 
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Ainda segundo Kaplan e Cooper (1998, p. 12): 

 

 Muitas empresas, entretanto, ainda utilizam sistemas de custeio defasados 
que não oferecem condições de obter vantagens competitivas na tomada de 
decisões estratégicas sobre processos, produtos, serviços e clientes. Um 
sistema de custeio não basta para suprir as três funções principais: 
- Avaliar estoques e medir o custo dos bens vendidos para a geração de 
relatórios financeiros; 
- estimar as despesas operacionais, produtos, serviços e clientes; 
- oferecer feedback econômico sobre a eficiência do processo a gerentes e 
operadores. 

 

Bornia (1995, p. 1) também manifestou preocupação com essa situação: 

O ambiente onde as empresas encontram-se inseridas está continuamente se 
modificando. A competição tende a ficar cada vez mais acirrada, e isso vem 
provocando profundas transformações nos sistemas produtivos das 
empresas, os quais necessitam de informações dificilmente fornecidas por 
sistemas de custos tradicionais. Para enfrentar esta situação que se 
apresenta, é necessário que os sistemas de gestão (planejamento) e de 
informações gerenciais (controle e avaliação) adaptem-se ao novo ambiente, 
desenvolvendo-se novos princípios e métodos apropriados ao novo contexto. 

 

Entre os métodos de custeio utilizados no Brasil, destaca-se o custeio por absorção, 

por ser o mais usado e aceito pela legislação do Imposto de Renda. 

 

O custeio por absorção é aquele que faz debitar ao custo dos produtos todos 
os custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos como custos 
diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais. O próprio 
nome do critério é revelador dessa particularidade, ou seja, o procedimento é 
fazer com que cada produto ou produção (ou serviço) absorva parcela dos 
custos diretos e indiretos, relacionados à fabricação (Leone, 2008, p. 242). 
 

Beuren et al. (2003) destacam que no sistema por absorção a principal preocupação 

é separar custos e despesas. Os primeiros são apropriados aos produtos e somente 

no momento da venda impactarão o resultado. Por sua vez, as despesas são 

lançadas no resultado quando ocorrerem. 

 

Para Cavalcante e Silva (2007), no custeio por absorção, todos os custos fixos são 

apropriados aos produtos, não se levando em conta o volume produzido. 

Consequentemente, quando se aumenta a quantidade fabricada, diminui-se o custo 

fixo unitário, e vice-versa. Nesse tipo de custeio para diminuir a arbitrariedade na 
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alocação dos custos indiretos, recomenda-se o uso de base de rateios para cada 

situação. 

 

No Brasil, o custeio por absorção é o único método aceito pelo fisco e está de 

acordo com os princípios contábeis (Garcia, Casarotto & Garcia, 2003), razões que o 

elegem como o mais empregado nas empresas. Entretanto, Schultz et al. (2010) 

discordam afirmando que se podem utilizar outros métodos de custeio que não, 

somente o custeio por absorção, desde que adaptados às leis e às normas vigentes, 

entre os quais se destacam o custeio baseado em atividades (ABC) e o método das 

unidades de esforço de produção (UEPs). 

 

A UEP é aceita também pelo Imposto de Renda, como forma de apurar os custos. 

Vários autores contribuíram para a sua caracterização e entendimento. 

O sistema mede, em um determinado momento, todos os esforços de 
produção em dinheiro e calcula as relações entre eles. Feito isto, o dinheiro é 
abandonado e o sistema opera sobre as relações, que assumem a 
denominação de UP ou Unidades de Produção (também conhecido como 
UEP - Unidade de Esforço de Produção). Os esforços de produção de cada 
posto de trabalho são expressos e medidos em quantidades de UP/h e os 
inúmeros produtos pelo número de UPs que acumulam durante seus 
respectivos processos produtivos. O total dos esforços de produção em UPs, 
que é igual à soma de cada produto, mede a produção da fábrica. A 
valorização periódica das UPs em dinheiro, cálculo bem simples, representa 
seu valor monetário no momento, podendo, assim, quantificar em UPs e em 
dinheiro qualquer produto ou produção, por mais diversificada que seja (Diniz, 
Dieng, Marcedo & Morais, 2004, p. 4). 
 
Esse método leva consigo tudo o que envolve a fabricação dos produtos, 
entre eles podemos citar: o esforço humano, o esforço material, o esforço de 
capital, o esforço de mão de obra direta, o esforço de eletricidade para o 
acionamento das máquinas, os esforços indiretos de manutenção e os 
esforços de mão de obra indireta (Morozini, Gass, Carpenedo & Zuffo, 2006, 
p. 144). 
 
Para cada posto operativo ou somente “PO” (que será cada operação de 
trabalho) calculam-se os custos valores dos seus esforços de produção 
unitários e, assim, fixam-se estes esforços em custo-valores/hora, 
denominados de foto-índice do posto operativo ou somente "FIPO", todos 
estes em um determinado instante no tempo (Allora & Oliveira, 2001, p. 3). 
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De acordo com Kliemann (1994), são três os princípios essenciais do método UEP: 

 

a) Princípio do valor agregado – o produto de uma fábrica é o valor do trabalho 

despendido para a transformação da matéria prima; 

b) princípio das relações constantes – a relação da capacidade produtiva de dois 

postos operacionais não se altera com o passar do tempo, 

independentemente das variações na economia; 

c) princípio das estratificações – para os cálculos dos potenciais produtivos dos 

postos operativos, apenas devem ser considerados os itens de custo que 

proporcionem algum grau de diferenciação entre esses potenciais produtivos. 

 

Santos, Confessor e Walter (2010, p.6) reforçam que: 

 

A mensuração do esforço no método das UEPs é usada para comparar as 
unidades de forma periódica e facilitar o cálculo das unidades monetárias, 
mostrando o custo de produção. Este método permite excluir de sua 
metodologia o cálculo dos custos da mão de obra direta, visto que, como 
qualquer custo direto, estes são facilmente alocáveis a cada produto. 

 

Morozini et al. (2006) destacaram no método UEP a unificação da produção para 

simplificar o processo de controle de gestão a partir da criação de uma unidade de 

medida abstrata comum e homogênea para a produção diversificada das indústrias. 

 

O método UEP acompanha o produto em cada etapa da fabricação até a sua 

entrega ao comprador, como apregoam Zonatto, Silva, Toledo e Drebes (2012). Nele 

a arbitrariedade provocada pelos rateios é minimizada, pois ocorre a cronometragem 

do tempo despendido em cada etapa de produção pelo empregado, máquinas e 

demais esforços utilizados na manufatura. Proporciona também uma análise sobre o 

esforço empregado em cada posto produtivo e os gargalos existentes na 

organização. 

 

Morozini et al. (2006) também relatam algumas vantagens do método UEP: 

 

a) Permite que o cálculo dos custos de empresas monoprodutoras ou 

multiprodutoras seja executado de forma similar com facilidade e com 



60 

 

precisão (custo do posto operativo, custo das atividades, volume de esforços 

necessários para cada produto e custo unitário); 

b) possibilita medir o desempenho da produção, verificar a viabilidade de 

aquisição de novos equipamentos, programador de produção e comparar 

processos, entre outros; 

c) a partir da unificação da produção facilita ou viabiliza as análises globais, 

localizadas e comparativas de desempenho; 

d) abre a possibilidade para os dirigentes conhecerem melhor os processos de 

fabricação (capacidade de produção de cada setor, unidade, fábrica), 

independentemente do dinheiro e informações contábeis, buscando a 

redução dos custos; 

e) a metodologia oferece um instrumento poderoso de comparabilidade de 

produtos em uma unidade não monetária, podendo comparar o esforço de 

fabricação de um produto com outros industrializados, em locais diferentes, 

facilitando a estimativa de custos de maneira fácil, rápida e precisa; 

f) fornece com muita clareza e precisão o cálculo da real rentabilidade de cada 

produto. 

 

O ABC é outro método admitido pelo fisco. Para Motta (2000), o método ABC divide 

a empresa em atividades. Estas descrevem como a empresa trabalha, como o 

tempo é gasto e quais são os resultados dos processos. A principal função das 

atividades é transformar os recursos em bens e serviços e para que isso ocorra são 

gerados custos. Os passos para a implementação deste método são: 

 

a) Identificação e classificação das atividades – são levantadas as atividades 

relevantes que a empresa desempenha para transformar recursos em 

produtos; 

b) custeio de processo baseado em atividades – em que são determinados os 

custos das atividades; 

c) custeio de objetos baseados em atividades – os custos das atividades  são 

alocados aos objetos de custeio (produtos, serviços ou clientes). 

 

No ABC, primeiramente, é necessário avaliar como as atividades consomem 
os recursos (direcionador de custo de recursos ou de primeiro estágio), 
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tentando estabelecer uma relação entre ambos e, em seguida, como os 
produtos e ou serviços consomem as atividades (direcionador de custo da 
atividade ou de segundo estágio) (Stefano, 2009, p. 52). 

 

De acordo com Gonçalves, Teixeira, Gonçalves, Souza, Barbosa e Frois (1998, p. 

4): 

 

As atividades são executadas em função de cada cliente ou usuário em 
particular... e uma função importante do ABC é a discriminação das atividades 
que agregam valor ao produto daquelas que são de apoio ou que não 
agregam valor ao produto final. 

 

Motta (2000, p. 47) acentua: 

 
As atividades que agregam valor (A) apresentam relação direta com o 
produto, e são reconhecidas pelo consumidor. As que não agregam valor ou 
atividades parasitas (N) devem ser reduzidas ou eliminadas. Pois, 
acrescentam gastos sem agregar valor (recebimento, movimentação, 
retrabalho). Atividades de valor incorporando atividades (AN) são atividades 
que aparentemente não agregam valor, mas necessárias para que outras 
atividades ocorram (setup de máquinas). Atividades de suporte (S) atividades 
de difícil identificação da relação com os produtos (RH [recursos humanos], 
marketing). 

 

Para Wernke (2005, p. 3), “tão importante como a definição das atividades que 

compõem o processo produtivo é determinar como direcionar o custo dessas 

atividades para os produtos e/ou serviços gerados. Na concepção do ABC, para 

essa finalidade são utilizados os direcionadores de custos”. 

 

De outra parte, Beuren et al. (2003, p.7) enfatizam que “para o rastreamento dos 

custos o sistema utiliza os direcionadores de custos ou cost drivers, que é a causa 

que determina a ocorrência de uma atividade, ele é a verdadeira causa básica dos 

custos”. 

 

Os direcionadores utilizados no ABC são classificados em três tipos por Kaplan e 

Cooper (1998): 
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a) Direcionadores de transação: que se referem ao número de operações 

repetitivas, como o número de setups, número de pedidos, número de 

veículos descarregados etc.; 

b) direcionadores de duração: que se relacionam ao tempo de execução de uma 

atividade e são empregados quando há grandes variações no tempo de 

realização de uma atividade, em função do produto ou serviço; 

c) direcionadores de intensidade: que consideram diretamente a quantidade de 

recursos necessária para realizar a atividade, sendo utilizados principalmente 

quando a realização da atividade for muito complexa ou específica. 

 

Stefano (2009) alerta para o cuidado na identificação das atividades e dos 

direcionadores de custos, uma vez que a eficiência do sistema de custo depende do 

entendimento das atividades para determinar os critérios para a alocação dos 

custos. A finalidade do ABC é apropriar os custos às atividades de forma adequada 

aos produtos e serviços, de acordo com a necessidade de cada um quanto às 

atividades. 

 

Strum, Kruglianskas e Kruglianskas (2002, p. 6) concordam com essa ideia, 

complementando: 

 

Idealmente, todos os custos deveriam ser diretamente apropriados às 
atividades e aos produtos, mas à medida que as tecnologias evoluem, cada 
vez mais os custos vão se tornando indiretos. Nesse contexto, o ABC é um 
facilitador para a apropriação direta dos custos indiretos e o "rateio" deve ser 
usado só em última instância. 
 

Os principais objetivos do ABC identificados por Abbas (2001) são: 

 

a) Apurar com mais precisão os custos dos produtos ou serviços; 

b) dar subsídios para a análise na tomada de decisão; 

c) uniformizar a linguagem, bem como divulgá-la para todas as áreas da 

empresa; 

d) determinar a eficiência e a eficácia das atividades executadas; 

e) identificar novas atividades, com a finalidade de melhorar o desempenho da 

empresa no futuro; 
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f) detectar as atividades que estão onerando o produto/serviço; 

g) determinar quais as atividades que podem ser executadas por terceiros com 

baixo custo e mais eficiência; 

h) servir como base para novas estratégias competitivas; 

i) possibilitar um cálculo com mais precisão em seus preços de venda. 

 

Kraemer (1995) peconiza que o método ABC é de grande contribuição para a 

Contabilidade de Custos, por: 

 

a) Preocupar-se em mensurar os custos que não agregam valor, os quais só 

assim poderão ser eliminados ou, pelo menos, reduzidos; 

b) atentar para os custos de complexidade, que são desprezados pelos métodos 

que se baseiam somente no volume de produção; 

c) possibilitar o entendimento e alocação das despesas administrativas aos 

produtos (a maior de todas as contribuições) que, até então, não haviam sido 

referenciadas por algum dos métodos, já que atualmente, em média, estão 

sendo responsáveis por 20% do custo total dos produtos. 

 

De acordo com Kaplan e Cooper (1998, pp. 251-252): 

As empresas de serviços são candidatas ideais ao custeio ABC, mais ainda 
que as empresas de produção, pelos seguintes motivos: 
- A quase totalidade dos seus custos são indiretos e aparentemente fixos; 
- praticamente todos os recursos são fornecidos previamente; 
- as decisões que incorrem em custos são quase totalmente independentes das 
decisões dos clientes que geram receitas; 
- todas as associações entre custos de recursos fornecidos e seu uso por cada 
produto e cliente específico devem ser inferidas e estimadas, um processo 
idêntico ao utilizado pelo ABC para associar recursos diretos de produção a 
produtos; 
- para monitoramento e controle a curto prazo, as empresas de serviços 
precisam de um sistema de controle operacional que ofereça feedback sobre 
as despesas incorridas em cada uma das unidades organizacionais, além de 
outras medidas de desempenho como qualidade e tempo de resposta. 
 

De outra parte, apresentam como pontos fracos do método ABC: 

 

a) Operacionalização trabalhosa em nível de chão de fábrica. Devido a ser 

baseado em atividades, cada operação seria considerada como uma 
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atividade. Uma operação pode ser executada para várias atividades. Assim, 

poderá acarretar um número quase infinito de atividades; 

b) outro ponto é quanto à resolução da problemática, ou seja, permitir a 

realalocação das atividades aos produtos, por meio de um direcionador 

eficaz; 

c) exigência de coleta de dados periódica para a geração das informações. 

Quanto maior for a necessidade de precisão dos informes, maiores serão o 

custo e o tempo absorvido na coleta de dados. Para muitas empresas, este 

pode ser um obstáculo para sua implantação (relação custo-benefício 

negativa ou de baixa potencialidade). 

 

Alguns métodos de custeio só podem ser utilizados para fins gerenciais. Nesse 

grupo encontram-se inseridos o custeio direto ou variável, pleno ou integral. 

 

Quanto ao custeio variável, Garcia et al. (2003) definem como o método em que 

somente os custos variáveis farão parte do custo unitário dos produtos e os custos 

fixos impactarão o resultado do período em que ocorrerem. Da mesma forma, 

Beuren et al. (2003) afirmam que no custeio direto os produtos recebem apenas 

custos variáveis e os custos fixos são considerados despesas do período, haja vista 

que independem do volume produzido para o seu aparecimento. Na mesma linha de 

pensamento, Cavalcante e Silva (2007) defenderam que no custeio variável a 

diferença central é que os custos fixos não são alocados aos custos e contabilizados 

diretamente no resultado do período. Registraram também que as suas informações 

são mais utilizadas gerencialmente e não são aceitas para fins fiscais. 

 

Escrevendo sobre custeio variável, Moreira et al. (2010, p. 4) dissertaram: 

O custeio direto prevê a separação dos custos fixos dos variáveis, sendo que 
esse custeio só considera como custo dos produtos os custos variáveis e os 
custos fixos são lançados no resultado do período na forma de despesas, 
pois ocorrem independente da operação da empresa, portanto, não podem 
alocar os custos fixos diretamente aos produtos na forma de custos, e sim 
fazer da forma descrita acima, que é considerá-lo como despesa do período, 
portanto nesse método de custeio custos dos produtos, são apenas os custos 
variáveis. 
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Garcia et al. (2013) constataram algumas diferenças entre o custeio por absorção e 

custeio variável: 

a) No custeio por absorção os custos fixos só afetam o resultado no momento da 

venda, com a consequente baixa dos estoques. E no caso do custeio 

variável, os custos fixos impactam o resultado no momento da sua ocorrência 

como se despesas fossem; 

b) o custeio variável não dá atenção ao custo unitário, diferentemente do custeio 

por absorção; 

c) apesar de ser mais útil para fins gerenciais, o custeio variável não respeita os 

princípios contábeis, por não obedecer ao regime de competência ao 

apropriar os custos fixos como despesas. 

 

Objetivando destacar pontos positivos da aplicação do custeio variável, Berti (2002, 

p. 90) considera: 

 

O custeio direto oferece mais informações úteis e relevantes para a tomada 
de decisão, principalmente por evidenciar, de forma clara e objetiva, a 
margem de contribuição que a instituição precisa ter para suportar 
determinado volume de atividade, de modo a absorver os seus custos fixos e 
gerar resultados favoráveis. 

 

Padoveze (2009, pp. 352-353) enumera abaixo algumas vantagens e desvantagens 

custeamento direto ou variável: 

 

a) Vantagens 

 

• O custo dos produtos é objetivamente mensurável, pois não sofrerá 

processos arbitrários ou subjetivos de distribuição dos custos comuns; 

• o lucro líquido não é afetado por mudança de aumento ou diminuição de 

inventários; 

• os dados necessários para a análise das relações custo-volume-lucro são 

rapidamente obtidos no sistema de informação contábil; 

• é mais fácil para os gerentes industriais entenderem o custeamento dos 

produtos sob o custeio direto, pois os dados são próximos da fábrica e de sua 

responsabilidade, possibilitando a correta avaliação de desempenho setorial; 
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• o custeamento direto é totalmente integrado com o custo padrão e com o 

orçamento flexível, possibilitando o correto controle de custos; 

• o custeamento direto constitui um conceito de custeamento de inventário que 

corresponde diretamente aos dispêndios necessários para manufaturar os 

produtos; 

• o custeamento direto possibilita mais clareza no planejamento do lucro e na 

tomada de decisões. 

 

b) Desvantagens 

 

a) A exclusão dos custos fixos indiretos para valoração dos estoques causa a 

sua subavaliação, fere os princípios contábeis e altera o resultado do período; 

b) na prática, a separação dos custos fixos e variáveis não é tão clara como 

parece, pois existem custos semivariáveis e semifixos, podendo o 

custeamento direto incorrer em problemas semelhantes de identificação dos 

elementos de custeio; 

c) o custeamento direto é um conceito de custeamento e análise de custos para 

decisões de curto prazo, mas subestima os custos fixos, que são ligados à 

capacidade de produção e de planejamento de longo prazo, podendo trazer 

problemas de continuidade para a empresa. 

 

Outra modalidade de custeio é o custo pleno ou integral. Beuren et al. (2003)  o 

definem como método de custeio em que todos os custos e despesas são lançados 

aos produtos. É um método alemão datado do início do século XX, chamado no 

Brasil de RKW e é utilizado com o objetivo de controle e tomada de decisão. 

 

 Martins (2006) apresentou definição semelhante ao afirmar que o Reichskuratorium 

für Wirtschaftlichkeit (RKW) ou custeio pleno é o método de custeio em que todos os 

custos e despesas são apropriados para a obtenção do valor dos produtos. Assim, 

para chegar ao preço final falta apenas lançar o valor do lucro desejado. O RKW 

pode ser utilizado com ou sem departamentalização. 

 

Conforme Marinho, Alberton, Mueller, Bittencourt e Goulart (2011, pp. 4-5): 
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Conhecido como RKW, o método de centro de custos baseia-se na 
constituição de centros que demonstrem o mais próximo da realidade a 
utilização dos recursos na fabricação de determinado produto. Estes centros 
de custos podem ser setores da empresa, responsabilidades, localização, etc. 
Dos centros os custos são distribuídos aos produtos (distribuição primária), 
comum. Esta distribuição deve sempre respeitar o consumo que o mesmo faz 
do recurso. Os custos indiretos formam centros distintos (distribuição 
secundária) e envolvem a alocação dos custos indiretos aos centros diretos, e 
nesta fase deve ser utilizado um critério de rateio de acordo com a utilização 
que o centro faz do recurso. 

 

A seguir, as etapas de implantação do método RKW, propostas por Nóbrega et al. 

(2012). 

 

 

Figura 4 - Degraus das etapas de implantação do Método RKW. 
Fonte: Nóbrega, R., Gonçalves, A. T. P., Leite, M. S. A. & Brito, A. M. (2012, junho). Elaboração do 
mapa de localização de custos em um salão de beleza do município de João Pessoa – PB através da 
aplicação do método de Custeio RKW. Anais do SEPRONE “A Engenharia de Produção Frente ao 
Novo Contexto de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste: Coadjuvante ou Protagonista? 
Mossoró, RN, Brasil. 

 

Coronetti, Beuren e Sousa (2012) referem que o método de custeio pleno ou integral 

pode ser utilizado para fins de controle e tomada de decisão. Isso se deve ao fato de 

sua importância estar fundamentada no controle e planejamento total dos custos e 

despesas da empresa em determinado período, provocando a redução dos gastos. 

Por outro lado, ao considerar as despesas operacionais como gastos da produção, 

superavalia os estoques e otimiza o resultado, motivo pelo qual a legislação 

brasileira não aceita esse método de custeio para fins tributários. 
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Independentemente do método de custeio utilizado pela empresa, é salutar que 

exista uma forma de comparação do custo orçado e o realizado. Assim, entra em 

cena o custeio padrão. Neste ponto vale destacar que, para Martins (2006), o custo 

padrão não é uma outra forma, método ou critério de custeio, mas sim uma técnica 

auxiliar. 

 

Segundo Giglio (2004), o método foi criado nos Estados Unidos por volta de 1920 e 

direciona a sua atenção para os custos variáveis. Esse direcionamento é justificado 

pelo fato de que naquela época a matéria-prima e a mão de obra direta 

representavam a maior parcela dos custos dos produtos. A partir da eficiência no 

emprego dos custos diretos, busca determinar padrões de quantidades consumidas 

na produção. Esse método possibilita a avaliação de desempenho, geração de 

orçamentos mais próximos da realidade, além de servir de parâmetro para ações 

corretivas e de redução de custos na produção. Kliemann e Muller (1994) reportam 

que o objetivo geral do custo padrão é predeterminar modelos referenciais quanto à 

melhor forma de utilizar os meios de produção e seus custos. Beuren et al. (2003) 

indicam que o custeio padrão deve ser implantado com outro sistema de custeio. 

Assim, faz-se uma análise comparativa entre o valor planejado e o realizado. 

 

Custo padrão é conceituado por Garcia et al. (2003) como um custo já conhecido 

previamente  e que deverá  ser alcançado na elaboração de um produto ou serviço 

específico. Os padrões são elaborados pela Engenharia de Produção em conjunto 

com a Contabilidade de Custos. Esses autores alertam que, ao determinar os 

padrões, deve-se atinar para a capacidade dos empregados envolvidos na execução 

dos objetivos a serem alcançados (meta). Se o padrão for muito difícil de ser 

atingido a curto prazo, pode desmotivar a equipe e tornar-se um prejuízo para a 

empresa. 

 

No entendimento de Martins (2006), existem várias acepções de custo padrão. 

Contudo, neste trabalho serão focados somente três: 

a) Custo ideal é calculado levando-se em consideração o uso dos melhores 

materiais possíveis, com a mais eficiente mão de obra viável, a 100% da 

capacidade da empresa, sem parada por qualquer motivo, exceto as de 
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manutenção preventiva. Nasceu da tentativa de “fabricar” um custo “em 

laboratório”. Está em desuso e seria uma meta da empresa a longo prazo, e 

não fixada para o próximo período ou para determinado mês; 

b) custo padrão corrente é o valor do custo que a empresa fixa como meta para 

o próximo período ou para determinado produto ou serviço. Considera as 

deficiências de produção; 

c) custo padrão estimado é aquele calculado levando-se em consideração a 

média do passado. 

 

Para Iudícibus (2010) e Iudícibus, Martins, Kanitz, Ramos, Castilho, Benatti, Weber 

& Domingues (2010), os custos reais são os já incorridos e, com o passar do tempo, 

possibilitam delinear a estrutura de custos da empresa. A filosofia dos custos reais é 

bem diversa do custo padrão. O primeiro apura o quanto custou determinado 

produto ou serviço e o segundo, por sua vez, procurar determinar o quanto deveria 

custear certo produto ou serviço, levando em consideração certas condições 

normais. 

 

Custo Padrão Corrente Custo Padrão Ideal 
- Inclui no custo do produto ineficiências de 
produção; 

- Inclui somente as que “cientificamente” não 
podem ser eliminadas; 

- Calculado baseado em estudos teóricos e 
práticos não distanciados da realidade, 
levando em conta os fatores que realmente a 
empresa tem à disposição 

- Considera melhores fatores de produção que a 
empresa deveria ter, mesmo que isso não 
fosse viável; 

 

- É uma meta de curto e médio prazos; - É uma meta de longo prazo; 
- Fixa um montante que a empresa deverá 
empenhar-se para alcançar no próximo 
período. 

- Fixa um valor do qual deverá aproximar-se ao 
longo de vários anos, sem provavelmente 
jamais alcançá-lo. 

Figura 5 - Diferenças entre custo padrão ideal e custo padrão corrente. 
Fonte: adaptado de Martins (2006). 
 
 

Custo Padrão Corrente Custo Padrão Estimado 

- É o custo que deveria ser; - É o custo que deverá ser; 
- É o custo que a empresa deveria alcançar, se 
conseguisse atingir níveis de desempenho; 

- É o custo que a empresa normalmente deverá 
obter; 

- É mais elaborado, exige que determinados 
estudos sejam feitos; 

- Parte da hipótese de que a média do passado 
é um número válido e apenas introduz 
algumas modificações esperadas; 

- É mais “científico”, no sentido de que faz a 
união entre a teoria e a prática de produção. 

- Só leva em conta a prática, não podendo 
nunca apontar defeitos ou ineficiências de 
produção. 

Figura 6 - Diferenças entre custo padrão corrente e custo padrão estimado. 
Fonte: adaptado de Martins (2006). 
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Martins (2006) comentou as finalidades e utilidades do custo padrão: 

 

a) A grande finalidade do custo padrão é o planejamento e controle, o que obriga 

a levantamentos que irão, em confronto posterior com a realidade, indicar 

ineficiências e defeitos de linha de produção; 

b) seu grande objetivo é fixar uma base de comparação entre o que ocorreu de 

custo e o que deveria ter ocorrido; 

c) a instalação do custo padrão não significa a eliminação de custos a valores 

reais ocorridos (custo real); ao contrário, só se torna eficaz na medida que 

exista um custo real; 

d) custo padrão não é uma forma de simplificar a vida da empresa. Haverá com 

sua adoção maior volume de serviço, devido à comparação entre padrão e 

real; 

e) o efeito psicológico sobre o pessoal, assim como para a administração, 

poderá ser positivo ou negativo, dependendo da forma de tratamento 

dispensada à implantação; 

f) finalmente, outra importante utilidade decorrente do custo padrão é a criação, 

na empresa, de registro e controle não só de valores em reais de custos, mas 

também de quantidade físicas de fatores de produção utilizados. 

 

De acordo com Kraemer (1995), o custeio padrão é uma ferramenta essencialmente 

de apoio gerencial, atuando no controle e acompanhamento da produção, deixando 

a medição de custos em segundo plano. Atualmente, devido às mudanças ocorridas 

na forma organizacional dos processos produtivos, marcada pela automação e 

informatização, diminuindo, assim, o percentual de material e mão de obra direta e, 

consequentemente, aumentando os custos indiretos, o método do custo padrão não 

consegue mensurar de forma efetiva os custos dos produtos vendidos. 

 

Já Esteves (2013) entende que a implementação e controle de um bom sistema de 

custo padrão contribuem para o fornecimento de informações importantes para a 

gestão estratégica da empresa. Visando atingir essa performance, os padrões 

devem ser estabelecidos com base em critérios rigorosos. De modo que, 

conhecendo os custos reais, ao ser feita a comparação com os padrões, surgirão 
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desvios que devem ser devidamente analisados, tentando perceber a causa da sua 

ocorrência e propiciando o emprego de medidas corretivas. 

 

 

Figura 7 - Processo do custo padrão. 
Fonte: Souza, M. A., Fontana, B. & Boff, C. D. S. (2010). Planejamento e controle de custos: um 
estudo sobre as práticas adotadas por empresas industriais de Caxias do Sul, RS. Revista 
Contabilidade Vista & Revista. Recuperado de: http://web.face.ufmg.br/face/revista/index.php/ 
contabilidadevistaerevista/article/view/888/0. 

 

Garcia et al. (2003) detectam algumas vantagens e desvantagens do custo padrão. 

 

a) Vantagens 

 

a) Controlar e reduzir os custos: com a comparação padrão-real torna-se 

possível identificar os pontos de alto custo; 

b) promover e medir a eficiência: pode-se verificar se os departamentos estão 

aptos para os padrões; 

c) disponibilizar antecipadamente os dados: com os padrões é possível prever 

quais custos irão incorrer, ou pelo menos se ter ideia; 
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d) facilitar as projeções: por ter os dados já “orçados” podem-se projetar os 

custos mais facilmente; 

e) calcular e determinar os preços de venda: com o custo padrão pode-se 

determinar não somente quanto custa um produto ou serviço, mas também 

quanto deveria custar e quais as possíveis causas para o custo em excesso; 

f) ser instrumento de decisão: em face das comparações com custo padrão e o 

incorrido em determinado período, a gerência, supervisores e funcionários 

passam a ter consciência dos custos. E principalmente nos níveis de gerência 

é possível modificar, acrescentando ou eliminando alguma etapa do 

processo, matéria-prima ou mesmo modelagem de produtos para se chegar 

aos custos determinados. 

 

b) Desvantagens 

 

a) Os próprios padrões: por ter um padrão, às vezes a gerência se vê bitolada a 

este e não procura alterar propósitos mudando um ou outro detalhe; 

b) motivação x desmotivação: quando os padrões são fixados como inatingíveis 

as pessoas envolvidas acabam desanimando, o que pode colocar a 

metodologia em franco declínio na organização; 

c) longo período de maturação: para que os padrões sejam coerentes, devem 

sempre ser alterados, pois quando da sua implantação irá ocorrer uma série 

de imperfeições e com o passar do tempo deverão ser aperfeiçoados, porém 

tais mudanças podem levar ao descrédito. 

 

Em resposta às deficiências do custo padrão, visando auxiliar a administração de 

custos por um prisma estratégico, foram criados outros métodos, entre eles o custo 

meta (Souza, Fontana & Boff, 2010). Este surgiu em 1965, por meio da empresa 

japonesa Toyota como meio de sobreviver a conjuntura após a Segunda Guerra 

Mundial, marcada por uma Ásia repleta de produtos industrializados do Ocidente e 

com falta de insumos e mão de obra qualificada (Freitas, 2004). 

 

Souza, Fontana & Boff (2010) demonstram que a elaboração do custo meta ou custo 

alvo começa com a pesquisa de preço do produto no mercado. Esse procedimento 

visa a saber quanto os clientes estão dispostos a pagar. Conhecido o preço de 
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venda final, a empresa determinará a margem de lucro desejada. Então, o custo 

meta será igual ao preço de venda menos a margem de lucro desejada. Na próxima 

etapa caberá aos projetistas e ao setor produtivo fabricar o produto obedecendo ao 

valor máximo de custo planejado. O processo do custo meta está demonstrado na 

Figura 8. 

 

 
Figura 8 – Processo do custo meta. 
Fonte: Souza, M. A., Fontana, B. & Boff, C. D. S. (2010). Planejamento e controle de custos: um 
estudo sobre as práticas adotadas por empresas industriais de Caxias do Sul, RS. Revista 
Contabilidade Vista & Revista. Recuperado de: http://web.face.ufmg.br/face/revista/index.php/ 
contabilidadevistaerevista/article/view/888/0. 

 

Custeio Alvo Método tradicionais de custeio 

· O preço determina o custo; 

· Pesquisa para saber a necessidade do 
cliente e o preço aceitável; 
· Redução do custo com foco no cliente; 
· Redução do custo não voltada ao 
cliente; 
· Gerenciamento do custo por todas as 
partes da empresa; 
· Os fornecedores são envolvidos em 
todo o processo (cadeia de valor); 

· O custo determina o preço; 
· Pesquisa para determinar as 
exigências dos clientes; 
· Redução do custo não voltada ao 
cliente; 
· Gerenciamento do custo somente pelo 
contador; 
· Os fornecedores são envolvidos 
somente na fase de produção; 
· Estima-se o custo de produção, 
acrescenta-se uma margem de lucro 
desejada para então se obter um preço 
de venda. 

Figura 9 - Diferenças entre custeio alvo e os métodos tradicionais de custeio. 
Fonte: Nascimento, J. C. H. B., Bernardes, J. R., Sousa, W. D. & Lancini, S. P. (2013). Custeio alvo, 
ferramenta estratégica de suporte às decisões de produção? Um estudo multicasos no Vale do São 
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Francisco. Revista Custos e @gronegócio On Linem, 9(3). Recuperado de: 
www.custoseagronegocioonline.com.br/ numero3v9/custo%20alvo.pdf.. 

São seis os princípios norteadores do custo meta: 

 

a) Custo baseado no preço - a partir do preço de venda é definido o custo; 

b) foco no consumidor – os clientes determinam os atributos de qualidade e 

funcionalidade do produto. A empresa deverá ao mesmo tempo adequar o 

processo produtivo para que atenda às exigências do consumidor e não 

superar os custos planejados; 

c) foco no projeto – todos os custos do bem devem ser mensurados com 

acurácia na fase do projeto. Erros são praticamente inaceitáveis; 

d) participação de equipes “multidepartamentos” – todos os departamentos 

devem ser envolvidos no processo de planejamento de novos produtos e 

serviços; 

e) orientação pelo ciclo de vida dos produtos – na análise de custos todos os 

custos do ciclo de vida dos produtos devem ser observados; 

f) envolvimento da cadeia de valor – a obtenção da vantagem competitiva por 

meio do custo alvo dependerá das parcerias estratégicas com os variados 

componentes da cadeia de valor (Nascimento et al., 2013). 

 

Ao final deste capítulo pode-se notar a relevância de conhecer as terminologias de 

custos, saber discernir quais são os tipos de custos e poder escolher com segurança 

qual o melhor método de custeio a ser implantado na empresa. 

 

2.5 Custos de serviços 

 

No tópico antecedente focou-se nas definições, classificação de custos e métodos 

de custeio. 

 

Este capítulo apresentará conceitos, características, métodos de custeio e alguns 

trabalhos sobre o assunto para o setor que mais tem crescido em nossa economia – 

o setor de serviços. 

 

De acordo com a Lei 8.078, de 11 setembro de 1990, que instituiu o Código de 

Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, § 2º, define serviço como qualquer atividade 
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fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista. 

 

O conceito de serviços está relacionado à sua intangibilidade, não podendo 
haver transferência de propriedade ou mudança física de um bem, o serviço 
proporciona benefícios e satisfações, o serviço deve prover a satisfação de 
um desejo quando colocado no mercado. O serviço é uma atividade ou uma 
série de atividades que tem lugar nas interações com uma pessoa de contato 
ou com uma máquina física e que provê satisfação ao consumidor (Amaral, 
2004, p. 19). 
 

Um serviço é uma experiência perecível, intangível, desenvolvida para o consumidor 

que desempenha o papel de coprodutor (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2010). 

 

Riccio et al. (1997) afirmam que as organizações de serviços são diferentes das 

manufaturas em diversos pontos, tais como: a) não fabricam estoques, embora 

possam estocar materiais para utilizar na prestação de serviços; b) a maioria dos 

produtos é componente intangível, como no caso das consultorias. Outra 

característica das empresas de serviços está na relação com o cliente. A “produção” 

está direcionada a atender ao cliente. Portanto, elas possuem estruturas flexíveis 

que lhes permitam atender com precisão sempre que eles solicitarem. Outro ponto 

importante não permite comparações setoriais, pois cada organização de serviços é 

diferente das concorrentes, mesmo pertencendo ao mesmo setor. 

 

Em razão de todas essas características, em que reinam a imaterialidade e a 

subjetividade, dificultando a apuração dos custos, a Contabilidade de Custos sempre 

se mostrou pouco utilizada no setor de serviços.  Essa situação tende a mudar. De 

acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010), há uma migração em marcha dos 

setores agrário e industrial para o de serviços desde a Revolução Industrial, 

acentuando-se nos últimos 40 anos. Alavancada pela comunicação global, novas 

tecnologias e pela busca de qualidade de vida das pessoas, essa tendência é 

invisível e de natureza mundial, onde em todos os países industrializados há a 

predominância dos serviços sobre os outros setores da economia. Os serviços são 

primordiais para a economia de qualquer nação. Saúde, educação, segurança 

pública, transporte e consultoria são alguns exemplos de serviços. Eles fazem a 
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interligação entre os diversos setores da economia: indústria, comércio e o próprio 

serviço. São partes integrantes da economia e importantíssimas para a transição 

para uma economia globalizada. 

 

Todas as alterações na economia refletem na forma de administrar as organizações. 

Sobre o assunto, Kaplan e Cooper (1998) denotam: a maior parcela das empresas 

de serviços nunca teve a necessidade de medir os custos dos seus produtos ou 

clientes e operou por anos a fio sem um sistema de custos. Esse setor da economia 

administrava seus negócios a partir de controle orçamentário de centros de 

responsabilidade. Esse cenário mudou quando o ambiente passou de um mercado 

sem concorrência para um cenário altamente competitivo, últimas duas décadas do 

século XX, em que os gerentes de empresas de prestação de serviços necessitam 

de informações detalhadas para otimizar a qualidade, pontualidade e eficiência das 

atividades que executam, conhecer o custo e a lucratividade de cada um dos seus 

produtos, serviços e clientes. Beuren e Raupp (2002) coadunam com esses autores, 

relatando: o setor de prestação de serviços foi o que mais evoluiu com a 

globalização da economia. Os administradores dessas empresas têm demonstrado 

preocupações. Entre elas está o custo a ser atribuído a um serviço. 

 

Para Borgert e Silva (2005), mesmo que as empresas prestadoras de serviços não 

possuam estoques, devido à necessidade de conhecer os seus custos e entender 

como influenciam a administração da empresa, necessitam utilizar um sistema de 

custeio. 

 

O sistema de custos é definido por Kaspczak, Scandelari e Reis (2007) como uma 

combinação de métodos e princípios de custeio para subsidiar os gestores de 

informações sobre a estrutura de custos e visa ao auxílio no processo decisório. 

 

Borget, Machado e Lunkes (2006) afirmam que os estudos sobre apuração de 

custos estão mais voltados para a indústria e o comércio, deixando uma lacuna 

quanto à determinação de um modelo de custeio ideal. Umas das causas é que 

naqueles setores os produtos são vistos e isso facilita identificar quais recursos são 

alocados. Diferentemente da prestação de serviço, devido à sua intangibilidade. Por 

sua vez, Orige e Teló (2006) indicam como causas de desconhecimento e 
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dificuldades da gestão de custos de vários empresários atuantes no setor de serviço: 

a) o desconhecimento de como devem fazer para saber os custos dos serviços; b) a 

consideração de que é muito trabalhoso, difícil e complicado controlar, acompanhar 

e tomar decisões em relação aos custos dos serviços oferecidos; c) o pensamento 

de que nem sempre isso ajuda a ganhar mais dinheiro. 

 

Vários autores pesquisaram como as prestadoras de serviços apuram seus custos. 

 

Em Riccio et al. (1997), foi discutida a aplicação do Sistema de Custeio Baseado em 

Atividades nas empresas de serviços como um instrumento estratégico de gestão 

empresarial. O objeto de estudo foi uma empresa que se dedica à assistência 

técnica de equipamentos eletroeletrônicos utilizados por estabelecimentos 

comerciais e de serviços para o atendimento a seus clientes. Os objetivos principais 

e iniciais ao decidir utilizar o ABC foram o Pricing dos serviços de assistência técnica 

e a avaliação de desempenho de suas unidades de negócios (as filiais). A 

metodologia aplicada foi a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o setor de 

serviço e o Sistema de Custos Baseado em Atividades, a identificação das 

características da empresa estudada, a estrutura de atendimento aos clientes, 

objetos de custos e famílias de equipamentos.  Por fim, instituiu-se um modelo que 

estabeleceu a visão geral e conceitual de como os recursos são direcionados para 

as atividades e daí para os objetos de custos. Concluiu-se que o Custeio Baseado 

em Atividades permitiu à empresa identificar os pontos mais sensíveis da sua 

estrutura de custos para o eficaz atendimento aos seus clientes. Logo, ela pôde 

centrar os seus esforços onde se verificou a maior dimensão de recursos sem o 

correspondente relacionamento aos atendimentos dos clientes. Isto é a grande força 

do Sistema ABC, que está voltado para a gestão estratégica de custos e não 

exclusivamente para custear produtos e serviços como os sistemas tradicionais 

fazem. 

 

Strum, Kruglianskas e Kruglianskas (2002) apresentaram os resultados de uma 

pesquisa empírica baseada em um estudo de caso em uma subsidiária estabelecida 

no Brasil de uma empresa multinacional. O objetivo da pesquisa foi desenvolver um 

modelo conceitual inovador para a formulação de sistemas de apropriação de custos 

de projetos tecnológicos com a utilização de incentivos fiscais do setor de 
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informática. A metodologia iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo 

de localizar textos que reportassem experiências de aplicação do sistema de custeio 

ABC a projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Em seguida, foi feito 

levantamento geral dos principais objetos de análise: a estrutura organizacional, os 

tipos de projetos executados, o plano de contas e os sistemas de informação 

existentes. Foi também feita a análise dos custos com vistas à sua classificação 

como diretos ou indiretos sob a perspectiva das atividades de P&D. A etapa seguinte 

identificou os objetos de custeio bem como eventuais direcionadores de custos das 

atividades de apoio: técnicas e administrativas, aos objetos de custeio. A etapa final 

consistiu em desenvolver e apresentar a concepção do modelo proposto e do fluxo 

de informações que permite operacionalizá-lo. A análise dos resultados revela que a 

investigação permitiu desenvolver um modelo conceitual para a concepção de 

sistemas de apuração de custos de projetos tecnológicos, que é aplicável não só ao 

setor de informática, mas a qualquer tipo de projeto dessa natureza. Esse modelo 

revelou-se inovador na medida em que utiliza os princípios da abordagem ABC e 

baseia-se em bancos de dados que permitem aos sistemas de custeio a elaboração 

de relatórios que disponibilizam informações sobre custos dos projetos e das 

atividades correlatas sob diferentes perspectivas. Os diferentes formatos dos 

relatórios que podem ser gerados por sistemas de custos baseados no modelo 

conceitual proposto permitem atender às necessidades gerenciais de diferentes 

atores do processo de P&D. Concluíram que o modelo se revela eficaz e também é 

possível afirmar-se que é eficiente, pois reduz o volume de trabalho operacional, 

quando se compara com a forma como os sistemas de apuração de custos da 

empresas do setor tratam os dados, na medida em que se parte de uma mesma 

base de dados, que é íntegra, pois se apoia em dados contábeis, sem a 

necessidade de um tratamento extracontábil. 

 

A pesquisa de Stefano (2009) teve por objetivo propor uma sistemática para a 

análise dos custos nas atividades de serviços, em pequenas empresas, sob a ótica 

do método ABC. Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo caracterizou-

se como um estudo de caso em uma empresa de implantação de sistemas. Quanto 

às técnicas de pesquisa, foram examinados os dados relevantes para a identificação 

da empresa, ramo de atividade, capital, número de funcionários e descrição de seus 

produtos e serviços, análise de balancetes e relatórios gerenciais, além de 
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periódicos, livros, teses e outros para a fundamentação teórica. Os autores 

chegaram à conclusão de que a utilização da proposta auxiliará positivamente a 

empresa a enxergar os processos e atividades, resultando em informações 

relevantes para a empresa, possibilitando: visualizar os processos e atividades, 

medir o custo das atividades executadas, facilitar o exame da participação do custo 

das atividades no custeamento dos serviços, calcular com mais exatidão o custo dos 

objetos, oferecendo condições favoráveis à tomada de decisões. 

 

Nóbrega et al. (2012) pesquisaram com o fim de  elaborar um mapa de localização 

de custos em um salão de beleza a partir da aplicação do método de custeio RKW 

para servir de apoio a uma gestão eficaz. A metodologia abordada nessa pesquisa, 

quanto à sua natureza, foi a básica, por gerar conhecimentos novos e úteis sobre os 

temas abordados cujos objetivos estão fundamentados na pesquisa exploratória, 

além de terem sido utilizadas, como procedimentos metodológicos, a pesquisa 

bibliográfica e entrevista semiestruturada proveniente da elaboração de um 

questionário específico. A implantação do método RKW obedeceu à seguinte 

sequência: separação dos custos em itens, divisão da empresa em centros de 

custos, identificação dos custos com os centros (distribuição primária), distribuição 

dos custos dos centros diretos aos produtos (distribuição final). Constataram ao final 

que com a aplicação do método RKW podem-se alcançar resultados satisfatórios e 

gerar informações relevantes à gestora do empreendimento. Além disso, o método 

apresenta uma operacionalização mais simples e demanda menos detalhes a 

respeito da prestação do serviço. Entretanto, os critérios de rateio utilizados por esse 

método não são tão bons quanto os outros métodos de custeio existentes na 

literatura e os serviços mais lucrativos da organização foram supercusteados para 

compensar o prejuízo ocasionado pelos serviços que ocasionavam desperdícios. 

 

Pesquisa foi desenvolvida por Beuren e Schlindwein (2008) com o objetivo de 

demonstrar o uso do custeio por absorção aliado ao sistema RKW para gerar 

informações gerenciais em uma organização hospitalar, dispensando, assim, um 

sistema paralelo de custeio e os custos a ele relacionados para atendimento dos 

preceitos legais. Para obtenção dos dados, optou-se por pesquisa exploratória e 

qualitativa, realizada por meio de estudo de caso. A pesquisa foi realizada por meio 

de entrevista semiestrutura, conduzida a partir de um roteiro de orientação. Também 
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se utilizou a técnica de observação. Para análise dos dados usou-se abordagem 

predominantemente qualitativa. No sistema de custos objeto de estudo foi adotado o 

modelo clássico de apropriação dos custos por centro de custo, identificando-os de 

acordo com sua natureza: fixos, variáveis, diretos e indiretos. A apropriação dos 

custos para os centros de custos foi feita por critérios de distribuição utilizando a 

metodologia RKW. A conclusão dos autores foi que o sistema implantado fornece 

informações gerenciais com tempo e detalhamento aceitável, permitindo identificar 

os custos de cada material e serviço utilizado e compará-lo com a receita, 

possibilitando também a implantação da gestão do custo meta ou custo alvo. 

Todavia, devido à dinâmica na atividade hospitalar, os custos fixos indiretos, como a 

energia elétrica, água e combustível, é imprescindível a verificação periódica dos 

critérios de distribuição. 

 

Santos et al. (2010) discutiram a aplicabilidade do método das UEPs em uma 

empresa do setor de serviços de hotelaria. O trabalho baseou-se em estudo 

exploratório, sob a ótica qualitativa, a partir de ensaio teórico que objetiva indicar 

interpretações sob a utilização do método das UEPs e fomentar o debate acerca dos 

métodos de custeio e sua aplicabilidade. A discussão sugeriu a necessidade de mais 

aprofundamento acerca da temática, assim como das aplicabilidades do método, a 

fim de divulgá-lo e conhecer as reais oportunidades e limitações do método das 

UEPs em serviço. 

 

A conclusão natural do exposto é a de que, independente do tamanho do 

empreendimento, é sempre imprescindível um conhecimento aprofundado da 

estrutura e da dinâmica dos custos das empresas prestadoras de serviços as quais, 

por seu turno, representa um segmento extremamente significativo da economia. 

 

2.6 Custos contábeis 

 

No capítulo antecessor foram mostradas as principais informações sobre serviços e 

algumas formas de custeio. 

Este capítulo terá por foco um tipo de serviço específico muito relevante para a 

economia mundial, serviços contábeis. 
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Conforme Eckert (2006, p. 24), “organizações contábeis são as empresas de 

serviços contábeis que prestam serviços de natureza contábil para as pessoas 

físicas e jurídicas das mais diversas atividades econômicas. Elas centralizam, 

registram e interpretam as informações e ocorrências que acontecem com seus 

clientes”. 

 

A Resolução CFC nº 1.390/2012 classifica as organizações contábeis em duas 

categorias: responsabilidade individual e responsabilidade coletiva. 

 

As organizações contábeis de responsabilidade individual compreendem: 

 

a) Microempreendedor individual (MEI): pessoa física, profissional da 

Contabilidade que execute suas atividades independentemente do local e do 

número de empresas ou serviços sob sua responsabilidade, de acordo com 

as Leis Complementares nº 123/06 e 128/08; 

b) empresário individual: pessoa física, profissional da Contabilidade que 

execute suas atividades independentemente do local e do número de 

empresas ou serviços sob sua responsabilidade, de acordo com a Lei nº 

10.406/02; e 

c) empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): pessoa jurídica 

unipessoal, profissional da Contabilidade que execute suas atividades 

independentemente do local e do número de empresas ou serviços sob sua 

responsabilidade, de acordo com a Lei n° 12.441/11. 

 

As organizações contábeis de responsabilidade coletiva dividem-se em: 

 

a) Sociedade simples pura limitada ou ilimitada: pessoa jurídica constituída por 

profissionais da Contabilidade, sob a forma de sociedade de responsabilidade 

limitada ou ilimitada, que execute, exclusivamente, atividades contábeis, 

vedada qualquer forma, característica, práticas mercantis e de atos de 

comércio; e 

b) sociedade empresária de responsabilidade limitada: pessoa jurídica 

constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada, que 
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execute atividades contábeis, com sua constituição registrada na Junta 

Comercial. 

 

Em consulta ao portal do Conselho Federal de Contabilidade, em 02/11/2014, 

obteve-se o montante de 83.611 organizações contábeis registradas, dividido da 

seguinte forma:  sociedades = 32.451 (38,81%);  empresário = 8.159 (9,76%);  MEI = 

2.056 (2,46%); EIRELI = 1.433 (1,71%); individual = 39.512 (47,26%). A divisão 

entre os estados mostra os cinco primeiros: 

 

- São Paulo = 20.980 (25,09%); 

- Rio Grande do Sul = 9.055 (10,83%); 

- Paraná = 7.376 (8,82%); 

- Minas Gerais = 6.451 (7,72%). 

 

De acordo com Beuren e Raupp (2002, p. 101-102), entre os principais serviços 

prestados por uma empresa contábil têm-se: 

 

a) Escrituração contábil; 

b) RH/Pessoal (folha de pagamento); 

c) escrituração fiscal (impostos); 

d) controle patrimonial (imobilizado); 

e) planejamento tributário; 

f) auditoria (interna/externa); 

g) custos; 

h) perícias (trabalhista/fiscal/empresarial); 

i) consultoria empresarial; 

j) análise financeira; 

k) declaração de imposto de renda de pessoa jurídica/ imposto de renda 

retido na fonte - IRPJ/IRRF (elaboração e revisão); 

l) constituição de empresas; 

m) Contabilidade Gerencial, entre outros. 

 

Em virtude das profundas alterações ocorridas na economia mundial com o advento 

da globalização, as empresas, para acompanharem essa evolução, têm implantado 
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modificações revolucionárias na maneira de administrar seus negócios. Bendlin 

(2002) salienta que o ambiente internacional tornou-se mais competitivo e exigente. 

Visando responder à nova ordem, estão modificando radicalmente seus processos 

produtivos e de gestão. Complementa que esses processos têm atingido também as 

empresas nacionais. 

 

Acrescentam-se, também, outros fatores, como o ritmo acelerado do progresso 

tecnológico e o avanço do conhecimento nos diversos departamentos, que vêm 

ocasionando grandes mudanças para o setor produtivo de bens e serviços. 

 

Para responder aos desafios que se apresentam, as organizações, de um 
modo geral, demonstram interesse constante com a eficiência de seus fatores 
de produção, buscando adotar práticas de gestão avançadas, assim como 
TQM (Gestão Pela Qualidade Total), ABC/ABM (Gestão Por Atividades) e a 
Melhoria Contínua, dentre outras, com o intuito de conhecer e melhorar o 
desempenho dos processos produtivos (Sousa, 2003, p. 17). 
 

Mauad e Pamplona (2003) concordam com esse pensamento ao declararem que, 

na hora de decidir, as empresas precisam cada vez mais de suporte eficiente e 

atualizado. 

 

Nesse cenário, a Contabilidade de Custos busca oferecer ferramentas importantes 

para suprir as necessidades da administração da empresa. Cavalcante e Silva 

(2007) recomendam que as empresas procurem implantar sistemas e métodos de 

custos para que haja mais facilidade no momento de decidir o futuro da empresa. 

Isso porque as informações de custos contribuem sobremaneira para o controle das 

operações, planejamento e análise do retorno e viabilidade do negócio. 

 

Da mesma forma que as empresas em geral, as organizações contábeis são 

impactadas pelas mutações tecnológicas, legais e de mercado. Recentemente, as 

aplicações das Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, introduzindo a convergência das 

normas brasileiras de contabilidade aos padrões internacionais, e do Decreto nº 

6.022/2007, obrigando à implantação do Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED), impôs uma necessária adequação dos sistemas informatizados (Rodrigues 

& Lemos, 2009). Essas medidas obrigaram as sociedades contábeis a realizarem 

elevados investimentos em hardwares e softwares, vultosos gastos com 
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treinamentos de atualização profissional dos sócios e empregados, além da 

contratação de mais funcionários, elevando significativamente os custos 

operacionais. 

 

As dificuldades não param por aí. O setor ainda tem que conviver com a 

desvalorização dos honorários proporcionada pela concorrência irresponsável e 

desleal. Rodrigues e Lemos (2009, p.6) comentaram: 

 

O problema da concorrência tem forte implicação nos aspectos éticos que 
envolvem a conduta dos profissionais, pois estes passam muitas vezes a 
oferecer seus serviços profissionais a valores muito baixos, prejudicando a 
qualidade dos trabalhos e estabelecendo uma concorrência desleal com os 
demais colegas de profissão. Tem-se aí a origem do tradicional problema de 
aviltamento de honorários e da sobrecarga de trabalho muitas vezes 
incompatível com o volume de remuneração, cujas implicações passam pela 
inexecução de serviços, incapacidade técnica, apropriação indébita e outras 
infrações comprometedoras da imagem profissional e da profissão como um 
todo. 
 

Diante das transformações empresariais que se movem velozmente, aumentando a 

responsabilidade do contador, o empresário contábil precisa adotar um novo 

posicionamento com seus clientes, já que a busca de profissionalização constante 

aumenta também os esforços na execução dos trabalhos, a complexidade das 

operações, impactando nos custos de realização dos serviços (Lizote et al., 2013, p. 

3). 

 

Em face do crescimento da concorrência e do nível de profissionalismo necessário 

às organizações contábeis, Silveira (2010) alerta para a importância da qualidade 

dos serviços como forma de procurar a satisfação dos clientes. Informa também que 

o termo qualidade vem do latim Qualitas, sendo um conjunto de características de 

todos os produtos ou serviços com planejamento, práticas e verificação, visando 

superar as expectativas das pessoas envolvidas. Shigunov (2004), por sua vez, 

define: 

 

A qualidade serve como um instrumento de avaliação para as pessoas, bem 
como para aprovação ou desaprovação dos produtos ou serviços, No entanto, 
adverte que ela não se limita apenas a um conceito, mas a uma visão global 
do processo como um todo. 
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Preocupados em desenvolver um sistema de custeio que apurasse os custos 

contábeis, alguns pesquisadores contribuíram para a literatura. 

 

Cavalcante e Silva (2007) propuseram identificar os custos nos serviços contábeis 

prestados para as empresas clientes do escritório Sucesso Contabilidade Assessoria 

de Mondaí (SC). A metodologia empregada foi um estudo de caso. A pesquisa 

documental considerou dados do mês de julho de 2006 dos 10 maiores clientes. O 

referencial teórico foi elaborado mediante revisão bibliográfica embasada na 

qualidade totalidade em livros. Na análise e interpretação dos dados elegeu o 

custeio por absorção como método de custeio, tendo como base de rateio o 

faturamento, o mark-up, designado como forma de calcular o preço de venda. Na 

comparação dos preços, verificaram-se diferenças em todos os itens, sendo que, na 

maioria, o preço praticado é menor do que o calculado no estudo. 

 

Moreira et al. (2010) objetivaram quantificar os custos da prestação de serviços 

contábeis incorridos nas sete empresas clientes analisadas, formular o preço de 

venda dos honorários contábeis e compará-los com os preços cobrados atualmente. 

A metodologia consistiu na escolha de sete clientes da Casintep Contabilidade e 

Assessoria Ltda., escritório de contabilidade situado no município de Sinop, MT, 

utilizando os dados do mês de setembro de 2009. Quanto à natureza da pesquisa, 

optou pela pesquisa aplicada. No que diz respeito ao problema, usou-se a pesquisa 

qualitativa. Visando atender aos objetivos do estudo, adotou-se a pesquisa 

bibliográfica. Concernente aos procedimentos, o estudo enquadrou-se como 

documental. Entre as várias formas que a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

documental podem assumir, foi utilizado no trabalho de Moreira et al. (2010) o 

estudo de caso. No desenvolvimento do trabalho, os dados foram colhidos por meio 

de formulários específicos, os quais serviram para anotar o tempo gasto na 

realização dos serviços contábeis para cada empresa da amostra escolhida. Para 

proceder à análise e à interpretação dos dados foram apurados os custos do serviço 

prestados para cada empresa cliente e, em seguida, calculado o preço de venda 

desses serviços, posteriormente confrontados o preço de venda apurado com o 

preço de venda praticado, apresentando a diferença entre eles. Ao final do trabalho, 

os autores  confirmaram que os valores dos honorários cobrados da maioria das 
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empresas clientes pesquisadas encontrava-se com o preço, durante o período da 

pesquisa, inferior ao calculado com a margem de lucro que a empresa desejava. 

 

Estudo de caso exploratório e quantitativo foi procedido por Bleil et al. (2011), com o 

objetivo de analisar o resultado dos principais clientes de uma empresa de serviços 

contábeis da cidade de Erechim, norte do Rio Grande do Sul. Com a aplicação do 

método de custeio direto foi possível gerar uma série de informações e análises 

gerenciais do resultado da empresa e de seus principais clientes. O método de 

custeio utilizado demonstrou-se eficaz na mensuração e análise de resultado na 

área de serviços contábeis, gerando informações úteis para a tomada de decisões. 

 

Tedesco e Silveira (2011) propuseram um estudo da abordagem para a formação de 

preço dos serviços em um escritório de assessoria contábil. Os objetivos foram: 

identificar os principais métodos de formação de preços que as empresas podem 

empregar; detectar se a empresa estudada possuía algum método de formação de 

preços; definir o mark-up a ser empregado na formação de preços com base em 

custos na empresa pesquisada; e analisar o mercado e a concorrência. A 

metodologia empregada foi o estudo de caso de uma prestadora de serviços 

contábeis, sediado no município de Florianópolis em Santa Catarina. Os dados 

utilizados foram do período de janeiro de 2010 a março de 2010. Referente ao 

problema, foi adotada pesquisa quantiqualitativa. Visando atender aos objetivos do 

referencial teórico, Tedesco e Silviera (2011) procederam a uma pesquisa 

bibliográfica e para completar foram realizadas entrevistas não estruturadas com os 

sócios da empresa avaliada. Para análise dos custos na formação dos preços 

apuraram-se os custos unitários pelo método RKW. Para a quantificação do preço 

de venda foi sugerida a adoção de uma forma mista, utilizando o mark-up, análise do 

mercado e de concorrentes. Ao final, os autores inferiram que a empresa não 

possuía um método de formação de preço. A investigação dos resultados revelou 

que a empresa cobra dos clientes acima do calculado no mark-up e que pratica o 

menor preço entre os concorrentes. 

 

Kremer, Borget e Richartz (2012) buscaram  estruturar um modelo de custeio híbrido 

que permitisse conhecer os custos de uma empresa prestadora de serviços 

contábeis, combinando os aspectos do ABC e da UEP. O recurso metodológico 
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utilizado foi uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa, 

desenvolvida por meio de uma pesquisa-ação. Para a realização desta pesquisa 

foram feitas observações in loco num escritório de serviços contábeis. Além de 

entrevistas com o proprietário e colaboradores, a fim de conhecer a estrutura 

organizacional da empresa, levantaram-se os gastos do mês de maio de 2011 para 

consecução da pesquisa. De posse dessas informações, estruturou-se o modelo de 

custeio híbrido com base principalmente nos trabalhos de Borgert e Silva (2005). Por 

fim, concluiu-se que o modelo estruturado permite que sejam mensurados os custos 

de todos os clientes de forma rápida e econômica, alterando apenas o tempo que o 

cliente-base passou por cada atividade. Além disso, o modelo pode ser utilizado em 

outros períodos, atualizando somente o valor da unidade monetária. 

 

A lucratividade da empresa Econt, situada no município de Marau (RS), foi avaliada 

por Alberton et al. (2012) por meio da aplicação do método ABC entre os clientes 

tributados pelo lucro real. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e descritiva que 

utilizou a observação e a análise documental para coleta de informações no período 

de janeiro a setembro de 2011. Constatou-se que a empresa não realizava apuração 

da lucratividade de maneira individualizada por cliente, devido ao fato de não possuir 

um sistema de custo que permitisse essa individualização. A aplicação do ABC 

possibilitou identificar as atividades desenvolvidas para cada cliente, proveniente 

dos departamentos: fiscal, contabilidade, recursos humanos e administrativos. Com 

isso, os direcionadores de recursos e custos auxiliaram na identificação dos 

recursos consumidos para cada cliente, ponderados pelo tempo demandado em 

cada atividade. Constatou-se que os clientes do segmento das empresas tributadas 

pelo lucro real apresentaram resultados negativos para a Econt, contrastando com 

seu resultado global. A implantação do ABC na empresa configurou-se em 

importante fonte de informação, visando à melhora na gestão da empresa. Deve-se 

destacar como fator limitante que os achados dessa pesquisa podem não refletir a 

realidade de outras empresas de contabilidade. O exame anterior a respeito dos 

principais trabalhos sobre os diversos métodos de apuração dos custos incorridos 

pelos prestadores de serviçose contábeis, conduz à conclusão da importância do 

desenvolvimento de ferramentas adequadas à apuração mais precisa dos custos 

contábeis. Tais ferramentas, além de atenderem às exigências legais e fiscais e 

permitirem otimizar a utilização dos recursos tecnológicos cada vez mais avançados, 
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servem como instrumentos gerenciais e de planejamento para a precificação dos 

serviços prestados e, por via de consequência, são instrumentos estratégicos em um 

mundo globalizado. 
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3 Metodologia 

 

Conforme discutido no referencial teórico, a existência de um alinhamento entre 

gestão de custos e gestão estratégica de empresas impõe a procura por um modelo 

de precificação dos serviços contábeis. 

 

Naquele capítulo, apresentou-se uma detalhada incursão sobre os custos contábeis, 

peculiaridades, necessidades e tipos de custeio empregados em estudos realizados 

exatamente para permitir uma escolha metodológica e, mais particularmente, um 

protocolo de pesquisa, mais adequado ao presente estudo. Assim, apesar da 

observação de Schultz et al. (2010)  sobre a existência de outros métodos de custeio 

aceitos pela legislação contábil e fiscal, este estudo optou pela modelo de custeio 

por absorção que tem como principais características uma separação de custos e 

despesas e a apropriação de custos indiretos utilizando-se bases de rateio. Tal 

opção metodológica está, como delineado no referencial teórico, amplamente 

amparada em uma profusão de autores que sugerem a utilização do modelo que, 

conforme Garcia et al (2003) apresentam as seguintes vantagens: 

• Está de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e com a 

legislação fiscal, fato que não interfere na Contabilidade Gerencial, que não 

está adstrita ao arcabouço legal; 

• os custos fixos de produção assumem grande relevância; 

• têm melhor aceitação, por ser de fácil implementação, já que todos os custos 

inerentes à produção são absorvidos pelo custo unitário; 

• é interessante para empresas que têm giro próprio de seus produtos; 

• o custo fixo é levado a estoque e só se transforma em resultado no momento 

da venda; 

• cria dentro da empresa um sistema de taxa que fornece aos seus gestores 

um indicativo de prioridade no consumo dos recursos. 

 

 O presente capítulo apresenta a caracterização da pesquisa, as unidades de 

análise e de observação e o método de coleta de dados. 
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3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Visando alcançar o objetivo proposto de desenvolver um instrumento gerencial de 

custos para uma gestão estratégica em empresas de serviços contábeis, foram 

realizados estudos de casos em três empresas de contabilidade. Cabe destacar que, 

de acordo com Pozzebon e Freitas (1998, p.4): 

 

Múltiplos casos são desejáveis, quando a intenção da pesquisa é a descrição 
de fenômeno, a construção de teoria ou o teste de teoria. Em relação ao local 
de pesquisa, pode-se considerar um projeto com múltiplos casos como 
análogo à replicação realizada com experimentos tradicionais múltiplos. 

 

Yin (2001) preleciona que o estudo de caso é apenas uma das maneiras de se fazer 

pesquisa em ciências sociais. Tal abordagem constitui a estratégia preferida quando 

o pesquisador com se depara com questões do tipo “como” e “por que”, quando  tem 

pouco controle sobre os eventos. O foco é em fenômenos contemporâneos 

presentes na vida real. O estudo de caso preserva as características gerais e 

significativas dos eventos acontecidos efetivamente. 

 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa possui características tanto 

quantitativas quanto qualitativas. Um modelo de apuração de custos  foi testado em 

três escritórios de contabilidade. No que concerne à abordagem qualitativa, foi 

realizada pesquisa junto aos gestores daquelas empresas para obter opiniões 

acerca do SCG. De acordo com Godoy (1995), num estudo quantitativo o 

pesquisador conduz seu trabalho embasado num roteiro predefinido com hipóteses 

estabelecidas e variáveis operacionalmente definidas. Os resultados quantificados 

de forma objetiva é preocupação constante para atingir sempre a confiança nas 

conclusões auferidas. Já a pesquisa qualitativa parte de questões ou focos de 

interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve e 

procura compreender os fenômenos segundo a ótica dos participantes do ambiente 

em estudo. Para Vieira e Zouain (2004), a pesquisa qualitativa garante a riqueza de 

dados, estuda o fenômeno na sua totalidade e permite a verificação de contradições 

e paradoxos. 
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Quanto aos fins, a pesquisa objetivou expor o fenômeno da incipiência de estudos 

sobre a apuração de custos e formação de preço em escritórios de contabilidade, 

bem como desenvolver e testar um instrumento gerencial de custos para uma 

gestão estratégica em empresas de serviços contábeis. Para Mattar (1997), esse 

tipo de pesquisa caracteriza-se como exploratória e conclusiva. Ela é exploratória, 

uma vez que se buscou obter melhor conhecimento sobre o tema, e conclusiva, por 

procurar responder a uma questão de pesquisa específica. O autor destaca, ainda, o 

fato de que é bastante comum uma pesquisa apresentar-se inicialmente como 

exploratória e evoluir em direção a uma pesquisa conclusiva. 

 

3.2 Unidades de análise e de observação 

 

A pesquisa foi realizada mediante estudo de casos múltipos em três escritórios de 

contabilidade localizados nas cidades mineiras de Contagem e Belo Horizonte. 

Procurou-se cuidadosamente buscar empresas contábeis que atendessem aos 

objetivos do estudo. 

 

Quanto à unidade de observação, Silva (2007) ensina que as características 

fundamentais de uma boa observação são confiabilidade, validade e exatidão. 

Visando suprir essas peculiaridades, os dados e informações foram extraídos de 

relatórios preenchidos pelos próprios funcionários de cada departamento das 

empresas contábeis estudadas e também a partir de relatórios e entrevistas com os 

proprietários, dando, portanto, atenção a toda estrutura operacional. 

 

O tipo de entrevista utilizada foi a semiestruturada e semidiretiva. De acordo com 

Manzini (2012), essa classificação de entrevista tem por base um elenco de 

perguntas principais, às quais poderão ser adicionadas outras questões, quando 

convier, no decorrer da entrevista. O autor ainda ensina que esse tipo de entrevista 

tem por característica possibilitar o aparecimento de informações de forma mais livre 

sem uma padronização condicionada de alternativas para as respostas. 

 

Quivy e Campenhoutdt (1998, como citado em Ramalho, 2006) propõem cinco 

atitudes adequadas para a realização da entrevista semiestruturada: 
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a) O número de perguntas dirigidas deve ser o mínimo possível e deve dar 

ciência ao entrevistado do objetivo da entrevista para que ocorra de forma 

livre; 

b) quando necessário, o entrevistador deverá fazer intervenções para o bom 

andamento da entrevista, para não perder o foco do tema pesquisado, de 

maneira leve, sem constranger o entrevistado; 

c) o entrevistador deverá ser isento sobre as afirmações do entrevistado, não 

tomando posição mesmo se concordar com suas assertivas; 

d) o local da entrevista deverá ser reservado, sem interferências de terceiros e 

possibilitando a concentração do entrevistado. O tempo deverá ser planejado 

de maneira que possa permitir o prolongamento da entrevista caso o 

entrevistado queira adentrar mais no assunto; 

e) é importante a permissão do entrevistado para a gravação da entrevista. A 

forma de deixá-lo mais à vontade é a garantia do sigilo das informações e o 

anonimato. 

 

Ramalho (2006) reforça que as entrevistas semiestruturadas seguem um roteiro 

para assegurar uma interação minimamente organizada entre o entrevistador e o 

entrevistado. Por sua vez, as semidiretivas perseguem o objetivo estabelecido pelo 

entrevistador. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

A documentação refere-se a todo o material baseado em documentos escritos ou 

não. Para Marconi e Lakatos (2011), na pesquisa documental utilizam-se três 

variáveis: fontes escritas ou não; fontes primárias ou secundárias; contemporâneas 

ou retrospectivas. Conforme Michel (2009), dados primários são coletados em 

primeira mão. São obtidos in loco por meio de entrevistas, questionários, etc. No que 

diz respeito aos dados secundários, são coletados mediante análise documental, 

tais como: relatórios, livros, revistas, sites, etc. 

 

Os dados primários foram colhidos mediante planilha de apontamento de horas 

trabalhadas por empresa-cliente, relatórios e documentos contábeis. Quanto aos 
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dados secundários, a recepção foi via pesquisa bibliográfica em artigos, teses, 

dissertações, livros, etc. 

 

3.3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Os dados foram obtidos com base nos seguintes procedimentos metodológicos: 

 

a) Apropriação das horas efetivamente trabalhadas para cada cliente e extraídas 

nos departamentos contábil, pessoal e fiscal que executaram os serviços; 

b) registro, pelos funcionários de cada escritório contábil, em uma planilha 

contendo: nome do cliente, departamento, funcionário, dia, início e término de 

cada tarefa; 

c) apuração dos gastos mensais com folha de pagamento dos colaboradores 

incluindo todos os encargos sociais; 

d) apuração do custo/hora médio de cada funcionário: é obtido dividindo-se a 

soma de todos os proventos mais os encargos sociais por 220 horas 

mensais; 

e) obtenção do custo médio da mão de obra: o número de horas laboradas 

mensalmente em cada cliente é multiplicado pelo valor/hora de cada 

empregado. As horas ociosas de cada funcionário são rateadas pelo número 

de horas efetivamente trabalhadas em cada cliente. O custo da mão de obra 

é obtido somando custo das horas trabalhadas efetivamente mais o custo da 

ociosidade rateado; 

f) rateio dos custos indiretos: excetuando-se as despesas financeiras, o restante 

dos gastos é lançado como custos indiretos e, portanto, é rateados tendo 

como base as horas dispensadas a cada cliente; 

g) apuração do resultado final por cliente: receita menos SIMPLES Nacional 

menos custos incorridos. 
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4 Apresentação e análise dos dados 

 

Sobre a interpretação de dados, Sousa (2003, p. 24) ensina: “quando a interpretação 

relaciona os estudos de casos apresentados aos objetivos propostos e ao tema, 

oferece um resultado mais amplo às respostas vinculadas a outros conhecimentos 

adquiridos ao longo da pesquisa.” 

 

4.1 Análise quantitativa 

 

4.1.1 Alfa Contabilidade 

 

Utilizou-se o pseudônimo de Alfa Contabilidade Ltda. para a empresa localizada no 

município de Contagem. Fundada em junho de 2010, possui dois sócios, sendo que 

somente um deles atua efetivamente na empresa. O quadro de funcionários é 

composto de sete colaboradores. O Departamento Contábil possui dois 

empregados, o Departamento de Pessoal um, o Departamento Fiscal dois, 

Departamento de Logística um e Departamento de Serviços Gerais um. Está 

cadastrada no SIMPLES Nacional na categoria de empresa de pequeno porte 

(EPP). O faturamento de 2014 foi de R$ 360.244,50. No mês de outubro possuía 62 

clientes. 

 

Os dados analisados são os do mês de outubro/2014 
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Tabela 1 
Demonstração de Resultado Geral – Alfa Contabilidade 
 
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26.961,00  100,00  

(-) Simples Nacional 2.766,20 10,26 

(=) RECEITA LÍQUIDA 24.194,80  89,74  

CUSTOS 19.422,63  72,04  

CUSTOS COM PESSOAL 10.585,33  39,26  

Salários e encargos - Departamento Fiscal 2.461,51 9,13 

Salários e encargos - Departamento Pessoal 2.290,28 8,49 

Salários e encargos - Departamento Contábil 3.362,29 12,47 

Salários e Encargos Motoboy 1.411,73 5,24 

Salários e Encargos Faxineira 1.059,52 3,93 

OUTROS  CUSTOS 8.837,30  32,78  

Água 41,14 0,15 

Aluguel Imóvel 1.100,00 4,08 

Aluguel Moto 428,76 1,59 

Aluguel Software 894,07 3,32 

Anuidade CRC 38,75 0,14 

Consultoria 333,87 1,24 

Depreciação 260,72 0,97 

Energia Elétrica 117,90 0,44 

Higiênicos Descartáveis 19,98 0,07 

Hospedagem e-mails 59,34 0,22 

Internet 98,80 0,37 

IPTU 130,13 0,48 

Lanches 172,81 0,64 

Manutenção Informática 600,00 2,23 

Medicina do Trabalho 75,00 0,28 

Material de Expediente 378,72 1,40 

Pró-labore 2.068,65 7,67 

Sindicato Patronal 7,50 0,03 

Taxa de Incêndio 43,97 0,16 

Telefone Fixo 234,45 0,87 

Telefones Celulares 401,50 1,49 

TFLF 12,76 0,05 

UNIMED 328,78 1,22 

Vale-refeição 714,78 2,65 

Vale-transporte 274,92 1,02 

DESPESAS 269,11  1,00  

Bancárias 269,11 1,00 

LUCRO (PREJUÍZO) 4.503,06  16,70   
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A análise da demonstração de resultado geral do mês revela que a Alfa 

Contabilidade Ltda. auferiu lucro de R$ 4.503,06, equivalente a 16,70% dos 

honorários contábeis. Os custos com pessoal representaram 39,26% do faturamento 

da empresa e, de forma mais específica, a soma dos custos com os departamentos 

que laboraram diretamente com os clientes (fiscal, contábil e pessoal) totalizou 

72,04% desses gastos. Quanto aos outros custos, merecem destaque o aluguel do 
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imóvel no valor de R$ 1.100,00 e o pró-labore no valor de R$ 2.068,65, significando 

respectivamente, 4,08% e 7,67% do faturamento. 

 

Essas informações não fornecem a contribuição de cada cliente para o resultado, 

cujo valor será apurado no desenvolver desta pesquisa. 

As tabelas de número 2 a 6 tiveram por objetivo a identificação do custo/hora por 

funcionário. 

 
Tabela 2 
Salários e encargos mensais – Departamento Fiscal 
 
Funcionários Taxas Fiscal 1 Fiscal 2 Total no Mês
Proventos 1.000,00 840,00 1.840,00

FGTS 8,00% 80,00 67,20 147,20
TOTAL 8,00% 80,00 67,20 147,20

Férias 8,33% 83,33 70,00 153,33
13º Salário 8,33% 83,33 70,00 153,33
1/3 Sobre Férias 2,78% 27,78 23,33 51,11
FGTS 1,56% 15,56 13,07 28,62

TOTAL 21,00% 210,00 176,40 386,40

50% FGTS 4,78% 47,78 40,13 87,91
TOTAL 4,78% 47,78 40,13 87,91

Total de Encargos 33,78% 337,78 283,73 621,51
Salários + Encargos 1.337,78 1.123,73 2.461,51
Horas mensais 220 220
Custo/hora 6,08 5,11 

GRUPO 1 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 2 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 3 - INCIDÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL

TOTAL

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 3 
Salários e encargos mensais - Departamento Pessoal 
 
Funcionários Taxas Pessoal 1 Total no Mês
Proventos 1.712,00 1.712,00

FGTS 8,00% 136,96 136,96
TOTAL 8,00% 136,96 136,96

Férias 8,33% 142,67 142,67
13º Salário 8,33% 142,67 142,67
1/3 Sobre Férias 2,78% 47,56 47,56
FGTS 1,56% 26,63 26,63

TOTAL 21,00% 359,52 359,52

50% FGTS 4,78% 81,80 81,80
TOTAL 4,78% 81,80 81,80

Total de Encargos 33,78% 578,28 578,28
Salários + Encargos 2.290,28 2.290,28
Horas mensais 220
Custo/hora 10,41 

GRUPO 1 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 2 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 3 - INCIDÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL

TOTAL

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 
 
Tabela 4 
Salários e encargos mensais - Departamento Contábil 
 
Funcionários Taxas Contabil 1 Contábil 2 Total no Mês
Proventos 1.062,42 1.450,92 2.513,34

FGTS 8,00% 84,99 116,07 201,07
TOTAL 8,00% 84,99 116,07 201,07

Férias 8,33% 88,54 120,91 209,45
13º Salário 8,33% 88,54 120,91 209,45
1/3 Sobre Férias 2,78% 29,51 40,30 69,82
FGTS 1,56% 16,53 22,57 39,10

TOTAL 21,00% 223,11 304,69 527,80

50% FGTS 4,78% 50,76 69,32 120,08
TOTAL 4,78% 50,76 69,32 120,08

Total de Encargos 33,78% 358,86 490,09 848,95
Salários + Encargos 1.421,28 1.941,01 3.362,29
Horas mensais 220 220
Custo/hora 6,46 8,82 

GRUPO 1 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 2 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 3 - INCIDÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL

TOTAL

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 5 
Salários e encargos mensais - Departamento de Logística 
 
Funcionários Taxas Motoboy Total no Mês
Proventos 1.055,28 1.055,28

FGTS 8,00% 84,42 84,42
TOTAL 8,00% 84,42 84,42

Férias 8,33% 87,94 87,94
13º Salário 8,33% 87,94 87,94
1/3 Sobre Férias 2,78% 29,31 29,31
FGTS 1,56% 16,42 16,42

TOTAL 21,00% 221,61 221,61

50% FGTS 4,78% 50,42 50,42
TOTAL 4,78% 50,42 50,42

Total de Encargos 33,78% 356,45 356,45
Salários + Encargos 1.411,73 1.411,73
Horas mensais 220
Custo/hora 6,42 

GRUPO 1 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 2 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 3 - INCIDÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL

TOTAL

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Tabela 6 
Salários e encargos mensais - Departamento de Serviços Gerais 
 
Funcionários Taxas Faxineira Total no Mês
Proventos 792,00 792,00

FGTS 8,00% 63,36 63,36
TOTAL 8,00% 63,36 63,36

Férias 8,33% 66,00 66,00
13º Salário 8,33% 66,00 66,00
1/3 Sobre Férias 2,78% 22,00 22,00
FGTS 1,56% 12,32 12,32

TOTAL 21,00% 166,32 166,32

50% FGTS 4,78% 37,84 37,84
TOTAL 4,78% 37,84 37,84

Total de Encargos 33,78% 267,52 267,52
Salários + Encargos 1.059,52 1.059,52
Horas mensais 220
Custo/hora 4,82 

GRUPO 1 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 2 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 3 - INCIDÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL

TOTAL

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando as tabelas 2 a 6 verifica-se que o maior custo/hora está demonstrado no 

Departamento Pessoal, R$ 10,41, seguido do funcionário Contábil 2, R$ 8,82. Os 

encargos representam 33,78% dos proventos, tendo as férias mais 1/3 

representando o maior gasto, 11,11% desse montante. 
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Tabela 7 
Cálculo de mão de obra - Departamento Contábil (funcionário: Contábil 2) 
 

Tranportes Ali 77 1,28 0,58 8,82 11,32 3,85 15,17 

Oficina do João 119 1,98 0,90 8,82 17,50 5,95 23,44 

Rosas Omar 765 12,75 5,80 8,82 112,49 38,22 150,71 

Elétrica Rep 102 1,70 0,77 8,82 15,00 5,10 20,10 

Drogaria Batatais 1.691 28,18 12,81 8,82 248,65 84,49 333,14 

Roupas Rep 34 0,57 0,26 8,82 5,00 1,70 6,70 

Lavanderia FAP 125 2,08 0,95 8,82 18,38 6,25 24,63 

Roupas Infantis 102 1,70 0,77 8,82 15,00 5,10 20,10 

Ita Cosméticos 750 12,50 5,68 8,82 110,28 37,47 147,76 

LA Restaurante 100 1,67 0,76 8,82 14,70 5,00 19,70 

LSC Mat Lab 1.693 28,22 12,83 8,82 248,95 84,59 333,54 

Metalúrgica Letnho 1.020 17,00 7,73 8,82 149,99 50,96 200,95 

Revista Triatlon 119 1,98 0,90 8,82 17,50 5,95 23,44 

Assoc Familiar 5 0,08 0,04 8,82 0,74 0,25 0,99 

NL Mat Lab 115 1,92 0,87 8,82 16,91 5,75 22,66 

Consul Med 5 0,08 0,04 8,82 0,74 0,25 0,99 

MM Motos 690 11,50 5,23 8,82 101,46 34,48 135,94 

Seb Repres 119 1,98 0,90 8,82 17,50 5,95 23,44 

Works Trein 60 1,00 0,45 8,82 8,82 3,00 11,82 

Imob  Lindo 510 8,50 3,86 8,82 74,99 25,48 100,48 

Solange Cursos 40 0,67 0,30 8,82 5,88 2,00 7,88 

WAL Rações 595 9,92 4,51 8,82 87,49 29,73 117,22 

Clínica Bicho 130 2,17 0,98 8,82 19,12 6,50 25,61 

LM Locações 125 2,08 0,95 8,82 18,38 6,25 24,63 

Subtotal 9.091  151,52 68,87  1.336,80  454,23  1.791,02  

Alfa Contab 1.020 17,00 7,73 8,82 149,99 

Ociosidade 3.089 51,48 23,40 8,82 454,23 

TOTAL 13.200  220,00 100,00  1.941,01  

TOTALNOME MINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTO OCIOSIDADE

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os clientes que demandaram mais tempo do funcionário Contabil 2 foram a Drogaria 

Batatais e a LSC Mat Lab, 28,18 horas e 28,22 horas, respectivamente. Ganharam 

destaque as horas ociosas, 51,48 horas, representando 23,40% das horas mensais. 

Este número justifica-se pelos repousos semanais remunerados em outubro/2014, 

sendo quatro domingos e um feriado, além de 15 minutos de intervalos diários para 

o lanche vespertino. As horas ociosas foram rateadas, tendo como base as horas 

trabalhadas em cada empresa de responsabilidade do referido funcionário. Os 

custos da contabilização da própria Alfa Contabilidade foram considerados indiretos. 
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Tabela 8 
Cálculo de mão de obra - Departamento Contábil (funcionário: Contábil 1) 
 

AB Ind. Sacolas 135 2,25 1,02 6,46 14,54 4,31 18,84 

Adm Condomínios 512 8,53 3,88 6,46 55,13 16,33 71,46 

Ventania Hospitalar I 3.379 56,32 25,60 6,46 363,83 107,79 471,62 

Auto Ótimo Veículos 701 11,68 5,31 6,46 75,48 22,36 97,84 

Auto Fraco Veículos 725 12,08 5,49 6,46 78,06 23,13 101,19 

Indústria de Brindes 555 9,25 4,20 6,46 59,76 17,71 77,46 

Broto Ambiental 5 0,08 0,04 6,46 0,54 0,16 0,70 

Padaria Campos 677 11,28 5,13 6,46 72,89 21,60 94,49 

Capotou Peças 768 12,80 5,82 6,46 82,69 24,50 107,19 

Construtora Marinho 512 8,53 3,88 6,46 55,13 16,33 71,46 

Cópias I 427 7,12 3,23 6,46 45,98 13,62 59,60 

Cópias II 392 6,53 2,97 6,46 42,21 12,51 54,71 

FOL Advogados 65 1,08 0,49 6,46 7,00 2,07 9,07 

GP Rep 140 2,33 1,06 6,46 15,07 4,47 19,54 

Ventania Hospitalar II 119 1,98 0,90 6,46 12,81 3,80 16,61 

Aplica Concursos 40 0,67 0,30 6,46 4,31 1,28 5,58 

Mestre Cursos 120 2,00 0,91 6,46 12,92 3,83 16,75 

LM Advogados 768 12,80 5,82 6,46 82,69 24,50 107,19 

Mauro Rep 40 0,67 0,30 6,46 4,31 1,28 5,58 

J R Tranportes 103 1,72 0,78 6,46 11,09 3,29 14,38 

Subtotal 10.183  169,72  77,14  1.096,43  324,85  1.421,28  

Ociosidade 3.017 50,28 22,86 6,46 324,85 

TOTAL 13.200  220  100 1.421,28  

TOTALNOME MINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTO OCIOSIDADE

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Ventania Hospitalar exigiu do funcionário Contábil 1 o maior número de horas 

trabalhadas, 56,32 horas, alcançando custo mensal de R$ 471,62, espelhando 

33,18% do total dos gastos com aquele empregado. 
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Tabela 9 
Cálculo de mão de obra - Departamento Fiscal (Funcionária: Fiscal 1) 
 

Ventania Hospitalar I 6.565 109,42 49,73 6,08 665,34 201,21 866,55 

Adm Condomínios 90 1,50 0,68 6,08 9,12 2,76 11,88 

Associação 20 0,33 0,15 6,08 2,03 0,61 2,64 

Auto Ótimos Veículos 105 1,75 0,80 6,08 10,64 3,22 13,86 

Auto Fraco Veículos 650 10,83 4,92 6,08 65,88 19,92 85,80 

Indústria de Brindes 250 4,17 1,89 6,08 25,34 7,66 33,00 

Padaria Campos 500 8,33 3,79 6,08 50,67 15,32 66,00 

Clínica Bicho 80 1,33 0,61 6,08 8,11 2,45 10,56 

Construtora Marinho 195 3,25 1,48 6,08 19,76 5,98 25,74 

Drogaria Batatais 230 3,83 1,74 6,08 23,31 7,05 30,36 

Roupas Rep 150 2,50 1,14 6,08 15,20 4,60 19,80 

FOL Advogados 25 0,42 0,19 6,08 2,53 0,77 3,30 

Ventania Hospitalar II 135 2,25 1,02 6,08 13,68 4,14 17,82 

Aplica Concursos 10 0,17 0,08 6,08 1,01 0,31 1,32 

KR Transportes 5 0,08 0,04 6,08 0,51 0,15 0,66 

LM Advogados 410 6,83 3,11 6,08 41,55 12,57 54,12 

Metalúrgica do Letinho 155 2,58 1,17 6,08 15,71 4,75 20,46 
Revistra Triatlon 210 3,50 1,59 6,08 21,28 6,44 27,72 

Consul Med 10 0,17 0,08 6,08 1,01 0,31 1,32 

Mauro Rep 50 0,83 0,38 6,08 5,07 1,53 6,60 

Solange Cursos 20 0,33 0,15 6,08 2,03 0,61 2,64 

Seb Rep 65 1,08 0,49 6,08 6,59 1,99 8,58 

Imob Lindo 40 0,67 0,30 6,08 4,05 1,23 5,28 

Lm Locações 70 1,17 0,53 6,08 7,09 2,15 9,24 

WAL Rações 95 1,58 0,72 6,08 9,63 2,91 12,54 

Subtotal 10.135  168,92  76,78 1.027,15  310,63  1.337,78  

Ociosidade 3.065 51,08 23,22 6,08 310,63 

TOTAL 13.200  220 100 1.337,78  

OCIOSIDADE TOTALNOME MINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTO

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A funcionária Fiscal 1 trabalhou quase 50% da sua jornada mensal para o cliente 

Ventania Hospitalar I, 109,42 horas. Consequentemente, depois de rateadas as 

horas de ociosidade, o custo mensal atingiu o montante de R$ 866,55, 64,78% do 

custo com mão de obra da empregada no mês. 
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Tabela 10 
Cálculo de mão de obra - Departamento Fiscal (Funcionária: Fiscal 2) 
 

AB Ind. Salcolas 466 7,77 3,53 5,11 39,67 12,65 52,32 

Transportes Ali 276 4,60 2,09 5,11 23,50 7,49 30,99 

Broto Ambiental 17 0,28 0,13 5,11 1,45 0,46 1,91 

Capotou Peças 615 10,25 4,66 5,11 52,36 16,69 69,05 

Oficina do João 345 5,75 2,61 5,11 29,37 9,36 38,73 
Rosas Rações 690 11,50 5,23 5,11 58,74 18,73 77,47 

Construtora Marinho 619 10,32 4,69 5,11 52,70 16,80 69,50 

Elétrica Rep 529 8,82 4,01 5,11 45,03 14,36 59,39 

Cópias I 1018 16,97 7,71 5,11 86,66 27,63 114,30 

Cópias II 483 8,05 3,66 5,11 41,12 13,11 54,23 

Lavanderia FAP 153 2,55 1,16 5,11 13,03 4,15 17,18 

Roupas Infantis 529 8,82 4,01 5,11 45,03 14,36 59,39 

GP Rep 121 2,02 0,92 5,11 10,30 3,28 13,59 

Ventania Hospitalar II 750 12,50 5,68 5,11 63,85 20,36 84,21 

Ita Comésticos 17 0,28 0,13 5,11 1,45 0,46 1,91 

Mestre Cursos 63 1,05 0,48 5,11 5,36 1,71 7,07 

LA Restaurante 437 7,28 3,31 5,11 37,20 11,86 49,06 

LSC Mat Lab EPP 730 12,17 5,53 5,11 62,15 19,82 81,96 
Metalúrgica Letinho 51 0,85 0,39 5,11 4,34 1,38 5,73 

Assoc Familiar 15 0,25 0,11 5,11 1,28 0,41 1,68 

NL Mat Lab 650 10,83 4,92 5,11 55,34 17,64 72,98 

MM Motos 363 6,05 2,75 5,11 30,90 9,85 40,76 

J R Transportes 276 4,60 2,09 5,11 23,50 7,49 30,99 

Serralheria Letinho 20 0,33 0,15 5,11 1,70 0,54 2,25 

Works Cursos 270 4,50 2,05 5,11 22,99 7,33 30,31 
Subtotal 9.503  158,38  71,99  809,00  257,95  1.066,95  

Alfa Contabilidade 667 11,12 5,05 5,11 56,78 

Ociosidade 3.030 50,50 22,95 5,11 257,95 
TOTAL 13.200  220  100 1.123,73  

OCIOSIDADE TOTALNOME MINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTO 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Diferentemente da funcionária Fiscal 1, a funcionária Fiscal 2 não apresentou grande 

concentração de horas trabalhadas em um único cliente. Os maiores gastos foram 

com os cliente Cópias I e o LSC Mat Lab, que individualmente não atingiram 11% 

dos gastos com mão de obra da funcionária no mês. 
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Tabela 11 
Cálculo de mão de obra - Departamento de Pessoal (Funcionária: Pessoal 1) 
 

NOME MINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTO OCIOSIDADE TOTAL
Ventania Hospitalar I 3.043 50,72 23,05 10,41 527,98 177,58 705,56 
Adm Condomínios 190 3,17 1,44 10,41 32,97 11,09 44,05 
Alex Eletricista 180 3,00 1,36 10,41 31,23 10,50 41,74 
Associação 56 0,93 0,42 10,41 9,72 3,27 12,98 
Transportes Ali 9 0,15 0,07 10,41 1,56 0,53 2,09 
Auto Ótimo Veículos 160 2,67 1,21 10,41 27,76 9,34 37,10 
Auto Fraco Veículos 232 3,87 1,76 10,41 40,25 13,54 53,79 
Indústria de Brindes 250 4,17 1,89 10,41 43,38 14,59 57,97 
Broto Ambiental 11 0,18 0,08 10,41 1,91 0,64 2,55 
Bruna Bijuterias 3 0,05 0,02 10,41 0,52 0,18 0,70 
Padaria Campos 309 5,15 2,34 10,41 53,61 18,03 71,65 
Capotou Peças 110 1,83 0,83 10,41 19,09 6,42 25,50 
Oficina do João - ME 145 2,42 1,10 10,41 25,16 8,46 33,62 
Clínica Bicho 212 3,53 1,61 10,41 36,78 12,37 49,15 
Rosas Omar 288 4,80 2,18 10,41 49,97 16,81 66,78 
Condomínio Rei 206 3,43 1,56 10,41 35,74 12,02 47,76 
Condomínio Ouro 40 0,67 0,30 10,41 6,94 2,33 9,27 
Construtora Marinho 448 7,47 3,39 10,41 77,73 26,14 103,87 
Elétrica Rep 72 1,20 0,55 10,41 12,49 4,20 16,69 
Cópias I 567 9,45 4,30 10,41 98,38 33,09 131,47 
Cópias II 170 2,83 1,29 10,41 29,50 9,92 39,42 
Drogaria Batatais 87 1,45 0,66 10,41 15,09 5,08 20,17 
Edna - Doméstica 58 0,97 0,44 10,41 10,06 3,38 13,45 
Eudes - Doméstica 33 0,55 0,25 10,41 5,73 1,93 7,65 
Lavanderia FAP 24 0,40 0,18 10,41 4,16 1,40 5,56 
Roupas Infantis 25 0,42 0,19 10,41 4,34 1,46 5,80 
GP Rep 15 0,25 0,11 10,41 2,60 0,88 3,48 
Ventania Hospitalar II 76 1,27 0,58 10,41 13,19 4,44 17,62 
Aplica Concursos 76 1,27 0,58 10,41 13,19 4,44 17,62 
Dieine - Doméstica 18 0,30 0,14 10,41 3,12 1,05 4,17 
Mestre Cursos 25 0,42 0,19 10,41 4,34 1,46 5,80 
LD Com. Pijamas 61 1,02 0,46 10,41 10,58 3,56 14,14 
LC Informática 139 2,32 1,05 10,41 24,12 8,11 32,23 
LM Advogados 291 4,85 2,20 10,41 50,49 16,98 67,47 
LA Restaurante 42 0,70 0,32 10,41 7,29 2,45 9,74 
LSC Mat Lab 382 6,37 2,89 10,41 66,28 22,29 88,57 
Metalúrgica Letinho 388 6,47 2,94 10,41 67,32 22,64 89,96 
Revista Triatlon 37 0,62 0,28 10,41 6,42 2,16 8,58 
NL Mat Lab 75 1,25 0,57 10,41 13,01 4,38 17,39 
MM Motos 54 0,90 0,41 10,41 9,37 3,15 12,52 
Dentistas POLI 59 0,98 0,45 10,41 10,24 3,44 13,68 
Renata - Doméstica 139 2,32 1,05 10,41 24,12 8,11 32,23 
Cond. RRM 287 4,78 2,17 10,41 49,80 16,75 66,54 
J R Transportes 31 0,52 0,23 10,41 5,38 1,81 7,19 
Clínica Psicanálise 72 1,20 0,55 10,41 12,49 4,20 16,69 
Sítio do Ronaldo 10 0,17 0,08 10,41 1,74 0,58 2,32 
Rubens - Doméstica 12 0,20 0,09 10,41 2,08 0,70 2,78 
Solange Cursos 19 0,32 0,14 10,41 3,30 1,11 4,41 
Seb Rep 30 0,50 0,23 10,41 5,21 1,75 6,96 
Imob Lindo 25 0,42 0,19 10,41 4,34 1,46 5,80 
WAL Rações 39 0,65 0,30 10,41 6,77 2,28 9,04 
Subtotal 9.330  155,50  70,68  1.618,81  544,46  2.163,27  
Alfa Contabilidade 732 12,20 0,20 10,41 127,01 
Ociosidade 3.138 52,30 29,32 10,41 544,46 
TOTAL 13.200  220 100 2.290,28   
Fonte: dados da pesquisa. 
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23,05% da jornada mensal da funcionária do Departamento de Pessoal, 23,05% 

foram dedicados ao cliente Ventania Hospitalar, alcançando a soma de R$ 705,56 

do custo total de R$ 2.290,28 com pessoal daquele departamento no mês. 
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Tabela 12
Horas por departamento

CÓDIGO NOME CONTÁBIL FISCAL PESSOAL TOTAL %
2 AB Ind. Sacolas 2,25 7,77 10,02 1,25 

48 Adm Condomínios 8,53 1,50 3,17 13,20 1,64 

49 Alex Eletricista MEI 3,00 3,00 0,37 

1 Ventania Hospitalar I 56,32 109,42 50,72 216,45 26,92 

4 Transportes Ali - ME 1,28 4,60 0,15 6,03 0,75 

54 Associação 0,33 0,93 1,27 0,16 

5 Auto Ótimo Veículos 11,68 1,75 2,67 16,10 2,00 

51 Auto Fraco Veículos 12,08 10,83 3,87 26,78 3,33 

6 Indústria de Brindes - ME 9,25 4,17 4,17 17,58 2,19 

7 Broto Ambiental - ME 0,08 0,28 0,18 0,55 0,07 

50 Bruna Bijuterias MEI 0,05 0,05 0,01 

8 Padaria Campos - EPP 11,28 8,33 5,15 24,77 3,08 

9 Capotou Peças Veículos - EPP 12,80 10,25 1,83 24,88 3,09 

10 Oficina do João - ME 1,98 5,75 2,42 10,15 1,26 

11 Clínica Bicho 2,17 1,33 3,53 7,03 0,87 

12 Rosas Com. Rações - EPP 12,75 11,50 4,80 29,05 3,61 

53 Condomínio do Rei 3,43 3,43 0,43 

52 Condomínio do Ouro 0,67 0,67 0,08 

13 Construtora Marinho 8,53 13,57 7,47 29,57 3,68 

14 Elétrica Representações 1,70 8,82 1,20 11,72 1,46 

15 Copiadora Cópias I - ME 7,12 16,97 9,45 33,53 4,17 

16 Copiadora Cópias II - ME 6,53 8,05 2,83 17,42 2,17 

17 Drogaria Batatais - EPP 28,18 3,83 1,45 33,47 4,16 

55 Edna - Doméstica 0,97 0,97 0,12 

56 Eudes - Doméstica 0,55 0,55 0,07 

18 Roupas Representações 0,57 2,50 3,07 0,38 

19 Lavanderia FAP - EPP 2,08 2,55 0,40 5,03 0,63 

20 FOL Advogados 1,08 0,42 1,50 0,19 

21 Coml Roupas Infantis - ME 1,70 8,82 0,42 10,93 1,36 

22 GP Representações 2,33 2,02 0,25 4,60 0,57 

23 Ventania Hospitalar II 1,98 14,75 1,27 18,00 2,24 

24 Aplica Concursos 0,67 0,17 1,27 2,10 0,26 

25 Ita Cosméticos - ME 12,50 0,28 12,78 1,59 

57 Dieine - Doméstica 0,30 0,30 0,04 

28 KR Transportes 0,08 0,08 0,01 

27 Mestre Treinamentos - EPP 2,00 1,05 0,42 3,47 0,43 

65 LD Com. Pijamas - MEI 1,02 1,02 0,13 

58 LC Informática - MEI 2,32 2,32 0,29 

28 LM Advogados 12,80 6,83 4,85 24,48 3,05 

29 LA Restaurante - ME 1,67 7,28 0,70 9,65 1,20 

30 LSC Mat Lab - EPP 28,22 12,17 6,37 46,75 5,81 

31 Metalúrgica Letinho - EPP 17,00 3,43 6,47 26,90 3,35 

32 Revista Triatlon 1,98 3,50 0,62 6,10 0,76 

33 Associação Familiar 0,08 0,25 0,33 0,04 

34 NL Mat Lab - EPP 1,92 10,83 1,25 14,00 1,74 

35 Consultoria Med Trab 0,08 0,17 0,25 0,03 

36 MM Manut Motos - ME 11,50 6,05 0,90 18,45 2,29 

59 Dentistas Poli - CEI 0,98 0,98 0,12 

60 Renata - Doméstica 2,32 2,32 0,29 

39 Mauro Representações 0,67 0,83 1,50 0,19 

61 Cond. RRM 4,78 4,78 0,59 

40 J Roberto Transportes - ME 1,72 4,60 0,52 6,83 0,85 

62 Clínica Psicanálise - CEI 1,20 1,20 0,15 

64 Sítio do Ronaldo 0,17 0,17 0,02 

63 Rubens -  Doméstica 0,20 0,20 0,02 

44 Solange Treinamentos 0,67 0,33 0,32 1,32 0,16 

41 Serralheria Letinho - ME 0,33 0,33 0,04 

42 Sebastião Representações 1,98 1,08 0,50 3,57 0,44 

66 Works Treinamentos 1,00 4,50 5,50 0,68 

43 Imobiliária Narciso 8,50 0,67 0,42 9,58 1,19 

45 LM Locações Patrolas - MEI 2,08 1,17 3,25 0,40 

47 WAL Com Rações - ME 9,92 1,58 0,65 12,15 1,51 

TOTAL 321,23  327,30  155,50  804,03  100  

Fonte: dados da pesquisa.

CLIENTE DEPARTAMENTO

 



106 

 

A tabela 12 mostra ampla visão de como foram consumidas as horas em cada 

cliente e respectivos departamentos. 
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Tabela 13
Custo de mão de obra por departamento

CONTÁBIL FISCAL PESSOAL TOTAL %
AB Ind. Sacolas 18,84 52,32 71,16  0,91 

Adm Condomínios 71,46 11,88 44,05 127,40  1,64 

Alex Eletricista 41,74 41,74  0,54 

Ventania Hospitalar I 471,62 866,55 705,56 2.043,73  26,27 

Transportes Ali 15,17 30,99 2,09 48,24  0,62 

Associação 2,64 12,98 15,62  0,20 

Auto Ótimo Veículos 97,84 13,86 37,10 148,80  1,91 

Auto Fraco Veículos 101,19 85,80 53,79 240,78  3,09 

Indústria de Brindes 77,46 33,00 57,97 168,43  2,16 

Broto Ambiental 0,70 1,91 2,55 5,16  0,07 

Bruna Bijuterias 0,70 0,70  0,01 

Padaria Campos 94,49 66,00 71,65 232,13  2,98 

Capotou Peças 107,19 69,05 25,50 201,75  2,59 

Oficina do João 23,44 38,73 33,62 95,80  1,23 

Clínica Bicho 25,61 10,56 49,15 85,33  1,10 

Rosas Omar 150,71 77,47 66,78 294,96  3,79 

Condomínio Rei 47,76 47,76  0,61 

Condomínio Ouro 9,27 9,27  0,12 

Construtora Marinho 71,46 95,24 103,87 270,57  3,48 

Elétrica Rep 20,10 59,39 16,69 96,18  1,24 

Cópias I 59,60 114,30 131,47 305,36  3,92 
Cópias II 54,71 54,23 39,42 148,36  1,91 

Drogaria Batatais 333,14 30,36 20,17 383,68  4,93 

Edna - Doméstica 13,45 13,45  0,17 

Eudes - Doméstica 7,65 7,65  0,10 

Roupas Rep 20,10 19,80 39,89  0,51 

Lavanderia FAP 24,63 17,18 5,56 47,37  0,61 

FOL Advogados 9,07 3,30 12,37  0,16 

Roupas Infantis 6,70 59,39 5,80 71,89  0,92 

GP Rep 19,54 13,59 3,48 36,60  0,47 

Ventania Hospitalar II 16,61 102,03 17,62 136,26  1,75 

Aplica Concursos 5,58 1,32 17,62 24,52  0,32 

Ita Cosméticos 147,76 1,91 149,67  1,92 

Dieine - Doméstica 4,17 4,17  0,05 

KR Transportes 0,66 0,66  0,01 

Mestre Cursos 16,75 7,07 5,80 29,62  0,38 

LD Com. Pijamas 14,14 14,14  0,18 

LC Informática 32,23 32,23  0,41 

LM Advogados 107,19 54,12 67,47 228,78  2,94 

LA Restaurante 19,70 49,06 9,74 78,50  1,01 

LSC Mat Lab 333,54 81,96 88,57 504,07  6,48 

Metalúrgica Letinho 200,95 26,19 89,96 317,10  4,08 

Revista Triatlon 23,44 27,72 8,58 59,74  0,77 

Associação Familiar 0,99 1,68 2,67  0,03 

NL Mat Lab 22,66 72,98 17,39 113,02  1,45 

Consul Med 0,99 1,32 2,31  0,03 

MM Motos 135,94 40,76 12,52 189,21  2,43 

Dentistas Poli 13,68 13,68  0,18 

Renata - Doméstica 32,23 32,23  0,41 

Mauro Rep 5,58 6,60 12,18  0,16 

Cond. RRM 66,54 66,54  0,86 

J R Transportes 14,38 30,99 7,19 52,55  0,68 

Clínica Psicanálise 16,69 16,69  0,21 

Sítio do Ronaldo 2,32 2,32  0,03 

Rubens -  Doméstica 2,78 2,78  0,04 

Solange Cursos 7,88 2,64 4,41 14,93  0,19 

Serralheria Letinho 2,25 2,25  0,03 

Seb Rep 23,44 8,58 6,96 38,98  0,50 

Works Cursos 11,82 30,31 42,13  0,54 

Imobiliária Narciso 100,48 5,28 5,80 111,55  1,43 

LM Locações 24,63 9,24 33,87  0,44 

WAL Com Rações 117,22 12,54 9,04 138,80  1,78 

TOTAL 3.212,30  2.404,73  2.163,27  7.780,30  100,00  

Fonte: dados da pesquisa.

NOME DEPARTAMENTO
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O custo da Alfa Contabilidade com os Departamentos Contábil, Fiscal e Pessoal 

referentes à mão de obra no mês de outubro/2014 alcançou a cifra de R$ 7.780,30. 

Deste total, R$ 2.043,73 (26,27%) foram empregados no cliente Ventania Hospitalar 

I. O comparativo entre os departamentos mostrou o Contábil como o mais oneroso 

para a empresa analisada, R$ 3.212,30, representando 41,29% dos gastos com 

empregados. 

 
Tabela 14 
Custos indiretos 
 

CUSTOS VALOR %
Água 41,14 0,35 

Aluguel Imóvel 1.100,00 9,45 

Aluguel Moto 428,76 3,68 

Aluguel Software 894,07 7,68 

Anuidade CRC 38,75 0,33 

Consultoria 333,87 2,87 

Depreciação 260,72 2,24 

Energia Elétrica 117,90 1,01 

Higiênicos Descartáveis 19,98 0,17 

Hospedagem e-mails 59,34 0,51 

Internet 98,80 0,85 

IPTU 130,13 1,12 

Lanches 172,81 1,48 

Manutenção Informática 600,00 5,15 

Medicina do Trabalho 75,00 0,64 

Material de Expediente 378,72 3,25 

Pró-labore 2.068,65 17,77 

Salários e Encargos Faxineira 1.059,52 9,10 

Salários e Encargos Motoboy 1.411,73 12,13 

Sindicato Patronal 7,50 0,06 

Taxa de Incêndio 43,97 0,38 

Telefone Fixo 234,45 2,01 

Telefones Celulares 401,50 3,45 

TFLF 12,76 0,11 

UNIMED 328,78 2,82 

Vale-refeição 714,78 6,14 

Vale-transporte 274,92 2,36 

Custos Alfa - Contábil 149,99 1,29 

Custos Alfa - Fiscal 56,78 0,49 

Custos Alfa - Pessoal 127,01 1,09 

TOTAL 11.642,33  100  
Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 15
Rateio dos custos indiretos.

AB Ind. Sacolas 10,02 145,04 1,25 

Adm Condomínios 13,20 191,13 1,64 

Alex Eletricista 3,00 43,44 0,37 

Ventania Hospitalar I 216,45 3.134,18 26,92 

Transportes Ali 6,03 87,36 0,75 

Associação 1,27 18,34 0,16 

Auto Ótimo Veículos 16,10 233,13 2,00 

Auto Fraco Veículos 26,78 387,82 3,33 

Indústria de Brindes 17,58 254,60 2,19 

Broto Ambiental 0,55 7,96 0,07 

Bruna Bijuterias 0,05 0,72 0,01 

Padaria Campos - 24,77 358,62 3,08 

Capotou Peças 24,88 360,31 3,09 

Oficina do João 10,15 146,97 1,26 

Clínica Bicho 7,03 101,84 0,87 

Rosas Omar 29,05 420,64 3,61 

Condomínio Rei 3,43 49,71 0,43 

Condomínio Ouro 0,67 9,65 0,08 

Construtora Marinho 29,57 428,12 3,68 

Elétrica Rep 11,72 169,66 1,46 

Cópia I 33,53 485,56 4,17 
Cópia II 17,42 252,19 2,17 

Drogaria Batatais 33,47 484,59 4,16 

Edna - Doméstica 0,97 14,00 0,12 

Eudes - Doméstica 0,55 7,96 0,07 

Roupas Rep 3,07 44,41 0,38 

Lavanderia FAP 5,03 72,88 0,63 

FOL Advogados 1,50 21,72 0,19 

Roupas Infantis 10,93 158,31 1,36 

GP Rep 4,60 66,61 0,57 

Ventania Hospitalar II 18,00 260,64 2,24 

Aplica Concursos 2,10 30,41 0,26 

Ita Cosméticos 12,78 185,10 1,59 

Dieine - Doméstica 0,30 4,34 0,04 

KR Transportes 0,08 1,21 0,01 

Mestre Cursos 3,47 50,20 0,43 

LD Com. Pijamas 1,02 14,72 0,13 

LC Informática 2,32 33,55 0,29 

LM Advogados 24,48 354,52 3,05 

LA Restaurante 9,65 139,73 1,20 

LSC Mat Lab 46,75 676,94 5,81 

Metalúrgica Letinho 26,90 389,51 3,35 

Revista Triatlon 6,10 88,33 0,76 

Associação Familiar 0,33 4,83 0,04 

NL Mat Lab 14,00 202,72 1,74 

Consul Med 0,25 3,62 0,03 

MM Motos 18,45 267,15 2,29 

Dentistas Poli 0,98 14,24 0,12 

Renata - Doméstica 2,32 33,55 0,29 

Mauro Rep 1,50 21,72 0,19 

Cond. RRM 4,78 69,26 0,59 

J R Transportes 6,83 98,95 0,85 

Clínica Psicanálise 1,20 17,38 0,15 

Sítio do Ronaldo 0,17 2,41 0,02 

Rubens -  Doméstica 0,20 2,90 0,02 

Solange Cursos 1,32 19,07 0,16 

Serralheria Letinho 0,33 4,83 0,04 

Seb Rep 3,57 51,64 0,44 

Works Cursos 5,50 79,64 0,68 

Imob Lindo 9,58 138,77 1,19 

LM Locações 3,25 47,06 0,40 

WAL Rações 12,15 175,93 1,51 

TOTAL 804,03  11.642,33  100  

Fonte: dados da pesquisa.

NOME HORAS CUSTOS INDIRETOS %
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Os custos indiretos foram distribuídos tendo como base de rateio as horas 

trabalhadas em cada cliente. Por conseguinte, o cliente Ventania Hospitalar arcou 

com 26,92% dos custos indiretos, R$ 3.134,18. 
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Tabela 16

AB Ind. Sacolas 500,00 1,85 51,30 71,16 145,04 216,20 1,11 232,50 46,50
Adm Condomínios 300,00 1,11 30,78 127,40 191,13 318,53 1,64 -49,31 -16,44
Alex Eletricista 75,00 0,28 7,70 41,74 43,44 85,17 0,44 -17,87 -23,83
Ventania Hospitalar I 3.620,00 13,43 371,41 2.043,73 3.134,18 5.177,90 26,66 -1.929,32 -53,30
Transportes Ali 362,00 1,34 37,14 48,24 87,36 135,61 0,70 189,25 52,28
Associação 362,00 1,34 37,14 15,62 18,34 33,97 0,17 290,89 80,36
Auto Ótimo Veículos 480,00 1,78 49,25 148,80 233,13 381,93 1,97 48,83 10,17
Auto Fraco Veículos 427,00 1,58 43,81 240,78 387,82 628,60 3,24 -245,41 -57,47
Indústria de Brindes 724,00 2,69 74,28 168,43 254,60 423,03 2,18 226,68 31,31
Broto Ambiental 181,00 0,67 18,57 5,16 7,96 13,12 0,07 149,31 82,49
Bruna Bijuterias 107,00 0,40 10,98 0,70 0,72 1,42 0,01 94,60 88,41
Padaria Campos 724,00 2,69 74,28 232,13 358,62 590,75 3,04 58,96 8,14
Capotou Peças 461,00 1,71 47,30 201,75 360,31 562,06 2,89 -148,35 -32,18
Oficina do João 362,00 1,34 37,14 95,80 146,97 242,77 1,25 82,09 22,68
Clínica Bicho 362,00 1,34 37,14 85,33 101,84 187,17 0,96 137,69 38,04
Rosas Omar 569,00 2,11 58,38 294,96 420,64 715,60 3,68 -204,98 -36,02
Condomínio Rei 300,00 1,11 30,78 47,76 49,71 97,48 0,50 171,74 57,25
Condomínio Ouro 107,00 0,40 10,98 9,27 9,65 18,93 0,10 77,09 72,05
Construtora Marinho 1.024,00 3,80 105,06 270,57 428,12 698,70 3,60 220,24 21,51
Elétrica Rep 591,00 2,19 60,64 96,18 169,66 265,84 1,37 264,52 44,76
Cópia I 385,00 1,43 39,50 305,36 485,56 790,92 4,07 -445,42 -115,69
Cópia II 385,00 1,43 39,50 148,36 252,19 400,55 2,06 -55,05 -14,30
Drogaria Batatais 724,00 2,69 74,28 383,68 484,59 868,27 4,47 -218,55 -30,19
Edna - Doméstica 107,00 0,40 10,98 13,45 14,00 27,45 0,14 68,58 64,09
Eudes - Doméstica 79,00 0,29 8,11 7,65 7,96 15,62 0,08 55,28 69,97
Roupas Rep 250,00 0,93 25,65 39,89 44,41 84,30 0,43 140,05 56,02
Lavanderia FAP 724,00 2,69 74,28 47,37 72,88 120,25 0,62 529,47 73,13
FOL Advogados 388,00 1,44 39,81 12,37 21,72 34,09 0,18 314,10 80,95
Roupas Infantis 363,00 1,35 37,24 71,89 158,31 230,20 1,19 95,55 26,32
GP Rep 400,00 1,48 41,04 36,60 66,61 103,21 0,53 255,75 63,94
Ventania Hosp. II 724,00 2,69 74,28 136,26 260,64 396,89 2,04 252,82 34,92
Aplica Concursos 362,00 1,34 37,14 24,52 30,41 54,93 0,28 269,93 74,57
Ita Cosméticos 500,00 1,85 51,30 149,67 185,10 334,77 1,72 113,93 22,79
Dieine - Dom. 59,00 0,22 6,05 4,17 4,34 8,52 0,04 44,43 75,30
KR Transportes 182,00 0,68 18,67 0,66 1,21 1,87 0,01 161,46 88,71
Mestre Cursos 430,00 1,59 44,12 29,62 50,20 79,82 0,41 306,07 71,18
LD Com. Pijamas 75,00 0,28 7,70 14,14 14,72 28,86 0,15 38,44 51,25
LC Informática 75,00 0,28 7,70 32,23 33,55 65,77 0,34 1,53 2,04
LM Advogados 760,00 2,82 77,98 228,78 354,52 583,30 3,00 98,72 12,99
LA Restaurante 362,00 1,34 37,14 78,50 139,73 218,23 1,12 106,62 29,45
LSC Mat Lab 815,00 3,02 83,62 504,07 676,94 1.181,01 6,08 -449,63 -55,17
Met. Letinho 607,00 2,25 62,28 317,10 389,51 706,61 3,64 -161,89 -26,67
Revista Triatlon 362,00 1,34 37,14 59,74 88,33 148,07 0,76 176,79 48,84
Assoc Familiar 362,00 1,34 37,14 2,67 4,83 7,50 0,04 317,36 87,67
NL Mat Lab 815,00 3,02 83,62 113,02 202,72 315,74 1,63 415,64 51,00
Consul Med 181,00 0,67 18,57 2,31 3,62 5,92 0,03 156,50 86,47
MM Motos 362,00 1,34 37,14 189,21 267,15 456,37 2,35 -131,51 -36,33
Dentistas Poli 69,00 0,26 7,08 13,68 14,24 27,92 0,14 34,00 49,28
Renata - Dom. 64,00 0,24 6,57 32,23 33,55 65,77 0,34 -8,34 -13,03
Mauro Rep 212,00 0,79 21,75 12,18 21,72 33,90 0,17 156,35 73,75
Cond. RRM 411,00 1,52 42,17 66,54 69,26 135,81 0,70 233,02 56,70
J R Transportes 362,00 1,34 37,14 52,55 98,95 151,50 0,78 173,36 47,89
Clínica Psicanálise 362,00 1,34 37,14 16,69 17,38 34,07 0,18 290,79 80,33
Sítio do Ronaldo 58,00 0,22 5,95 2,32 2,41 4,73 0,02 47,32 81,58
Rubens -  Dom. 75,00 0,28 7,70 2,78 2,90 5,68 0,03 61,63 82,17
Solange Cursos 181,00 0,67 18,57 14,93 19,07 33,99 0,18 128,44 70,96
Serralheria Letinho 100,00 0,37 10,26 2,25 4,83 7,07 0,04 82,67 82,67
Seb Rep 404,00 1,50 41,45 38,98 51,64 90,62 0,47 271,92 67,31
Works Cursos 500,00 1,85 51,30 42,13 79,64 121,77 0,63 326,93 65,39
Imob Lindo 756,00 2,80 77,57 111,55 138,77 250,32 1,29 428,12 56,63
LM Locações 582,00 2,16 59,71 33,87 47,06 80,93 0,42 441,36 75,84
WAL Rações 349,00 1,29 35,81 138,80 175,93 314,73 1,62 -1,54 -0,44
TOTAL 26.961,00 100 2.766,20  7.780,30 11.642,33 19.422,63 100 4.772,17 17,70
Despesas Financeiras 269,11 1,00  

LUCRO LÍQUIDO 4.503,06 16,70  

Fonte: dados da pesquisa.

Resultado %
SAL. ENC. OUTROS TOTAL %

NOME RECEITAS % SIMPLES
CUSTOS

Demonstração de resultado por cliente
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A análise da demonstração de resultado por cliente no mês de outubro/2014 revelou 

que dos 62 clientes da empresa, 13 deram prejuízo. Ou seja, o valor dos honorários 

cobrados não cobriu os custos da prestação de serviços. 

 

Conforme já sinalizado nas análises das planilhas anteriores, o cliente Ventania 

Hospitalar foi o que mais prejudicou o resultado, R$ 1.929,32 de prejuízo. Vale 

ressaltar ainda o desempenho negativo dos seguintes clientes: 

- LSC Mat Lab = R$ 449,63; 

- Cópia I = R$ 445,52; 

- Autofraco Veículos = R$ 245,41; 

- Drogaria Batatais = R$ 218,55; 

- Rosa Omar = R$ 204,98; 

- Met. Letinho = R$ 161,89; 

- Capotou Peças = R$ 148,55; 

- MM Motos = R$ 131,51. 

 

Se, porventura, os clientes que deram prejuízo tivessem pelo menos proporcionado 

resultado nulo, receita igual aos custos, o lucro obtido de R$ 4.503,06 teria sido de 

R$ 8.570,23. 

 

Diante do exposto, não se pode simplesmente rescindir os contratos com os clientes 

deficitários, pois, nesse caso, o resultado seria ainda pior, passaria do atual lucro de 

R$ 4.503,06 para prejuízo de R$ 3.701,86. Essa redução no resultado é explicada 

pelo fato de que os clientes negativos, apesar da performance ruim, ajudam a diluir 

os custos fixos. Ou seja, eles contribuem com a receita e, no caso da cessação dos 

contratos, todos os custos fixos seriam rateados com os clientes remanescentes. 

 

Vale enfatizar que alguns clientes, não obstante favorecer o resultado com lucro, 

mostraram-se com lucratividade muito baixa. 

 

A sugestão é tentar negociar com os clientes o aumento dos honorários, mostrando 

a realidade dos números aqui apresentados. Contudo, é sabido que existem outras 

variáveis que influenciam a negociação, como os valores praticados no mercado. Se 

não obtiver sucesso com todos, a alternativa é encerrar o contrato com aqueles 
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clientes à medida que a Alfa Contabilidade for angariando novos clientes com 

melhor remuneração. 

 

Outra opção seria fazer uma análise detalhada da estrutura de custos, procurando 

reduzi-los ao máximo sem comprometer a qualidade dos serviços prestados. 

 

4.1.2 Beta Contabilidade 

 

Usou-se o pseudônimo de Beta Contabilidade Ltda. para a empresa contábil 

fundada em 20/07/2010. Sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, possui dois 

sócios atuantes, um trabalha no Departamento de Pessoal e outro no Departamento 

Fiscal. O Departamento Contábil é composto de uma funcionária e uma estagiária. É 

optante pelo SIMPLES Nacional na condição de microempresa (ME). O faturamento 

de 2014 foi de R$ 261.211,80. No mês de outubro/2014 tinha 25 clientes. 
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Tabela 17 
Demonstração de resultado geral  – Beta Contabilidade 
 
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.644,90  100,00  

(-) Simples Nacional 1.118,95 5,42 

(=) RECEITA LÍQUIDA 19.525,95  94,58  

CUSTOS 11.831,16  57,31  

CUSTOS COM PESSOAL 3.274,89  15,86  

Salários e encargos - Departamento Contábil 3.274,89 15,86 

OUTROS  CUSTOS 8.556,27  41,44  

Água 32,00 0,16 

Aluguel Imóvel 750,00 3,63 

Aluguel Software 547,00 2,65 

Anuidade CRC 38,75 0,19 

Consultoria 155,17 0,75 

Energia Elétrica 65,00 0,31 

Higiênicos Descartáveis 25,00 0,12 

Condominio 308,00 1,49 

Internet 79,00 0,38 

IPTU 75,00 0,36 

ISSQN 310,00 1,50 

Lanches 26,00 0,13 

Material de Expediente 83,33 0,40 

Pró-labore 4.650,00 22,52 

Taxa de Incêndio 10,83 0,05 

Telefone Fixo 141,00 0,68 

Telefones Celulares 166,00 0,80 

TFLF 9,08 0,04 

UNIMED 520,00 2,52 

Combustivel 250,00 1,21 

Vale-transporte 315,10 1,53 

DESPESAS 138,69  0,67  

Bancárias 138,69 0,67 

LUCRO (PREJUÍZO) 7.556,10  36,60   
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A Beta Contabilidade Ltda., em outubro/2014, auferiu lucro de R$ 7.556,10, 

figurando 36,60% do faturamento. Listou como principais custos o pró-labore e os 

salários e encargos do Departamento Contábil, representando, respectivamente, 

22,52% e 15,86% do faturamento. 
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Tabela 18 
Pró-labore sócio I - Departamento Fiscal 
 
Sócio Taxas Sócio I Total no Mês
Proventos 2.850,00 2.850,00

FGTS 0,00% 0,00
TOTAL 0,00% 0,00 0,00

Férias 0,00% 0,00
13º Salário 0,00% 0,00
1/3 Sobre Férias 0,00% 0,00 0,00
FGTS 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 0,00% 0,00 0,00

50% FGTS 0,00% 0,00 0,00
TOTAL 0,00% 0,00 0,00

Total de Encargos 0,00% 0,00 0,00
Pró-labore 2.850,00 2.850,00
Horas mensais 220
Custo/hora 12,95 

GRUPO 1 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 2 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 3 - INCIDÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL

TOTAL

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 19 
Pró-labore sócio II - Departamento Pessoal 
 

Sócio Taxas Sócio II Total no Mês
Proventos 1.800,00 1.800,00

FGTS 0,00% 0,00
TOTAL 0,00% 0,00 0,00

Férias 0,00% 0,00
13º Salário 0,00% 0,00
1/3 Sobre Férias 0,00% 0,00 0,00
FGTS 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 0,00% 0,00 0,00

50% FGTS 0,00% 0,00 0,00
TOTAL 0,00% 0,00 0,00

Total de Encargos 0,00% 0,00 0,00
Pró-labore 1.800,00 1.800,00
Horas mensais 220
Custo/hora 8,18 

GRUPO 1 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 2 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 3 - INCIDÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL

TOTAL

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 20 
Salários e encargos mensais - Departamento Contábil 
 

Funcionárias Taxas Contábil 1 Estagiária Total no Mês
Proventos 1.850,00 800,00 2.650,00

FGTS 8,00% 148,00 148,00
TOTAL 8,00% 148,00 0,00 148,00

Férias 8,33% 154,17 154,17
13º Salário 8,33% 154,17 154,17
1/3 Sobre Férias 2,78% 51,39 51,39
FGTS 1,56% 28,78 28,78

TOTAL 21,00% 388,50 0,00 388,50

50% FGTS 4,78% 88,39 0,00 88,39
TOTAL 4,78% 88,39 0,00 88,39

Total de Encargos 33,78% 624,89 0,00 624,89
Salários + Encargos 2.474,89 800,00 3.274,89
Horas mensais 220 180
Custo/hora 11,25 4,44 

GRUPO 1 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 2 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 3 - INCIDÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL

TOTAL

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

As tabelas 18 a 20 mostraram o cálculo do custo/hora dos Departamentos Fiscal, 

Pessoal e Contábil, sendo que os dois primeiros foram executados pelos próprios 

sócios. 

 

Tabela 21 
Custo de mão de obra - Departamento Contábil (Funcionária: Contábil I) 
 

SP Plast 2.649 44,15 20,07 11,25 496,67 117,65 614,32 

Copitec Ind. Com. 2.734 45,57 20,71 11,25 512,60 121,43 634,03 

Tecnorrigido 2.704 45,07 20,48 11,25 506,98 120,09 627,07 

Pão Vital 2.585 43,08 19,58 11,25 484,67 114,81 599,47 

Subtotal 177,87 80,85 2.000,91 473,98 2.474,89 

Ociosidade 42,13 19,15 11,25 473,98 

TOTAL 220,00 100,00 2.474,89 

OCIOSIDADE TOTALCLIENTE MINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTO

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A carga horária da funcionária Contábil 1 foi distribuída de maneira quase que 

equânime entre os quatro clientes. 
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Tabela 22 
Custo de mão de obra - Departamento Contábil (Estagiária) 
 

Comercial Albe 256 4,27 2,37 4,44 18,96 6,75 25,71 

Anel Ind. Com. 230 3,83 2,13 4,44 17,04 6,06 23,10 

B7 Serviços 248 4,13 2,30 4,44 18,37 6,54 24,91 

Calibrado Com. 239 3,98 2,21 4,44 17,70 6,30 24,00 

Tinta Mix Com. 245 4,08 2,27 4,44 18,15 6,46 24,61 

Teste Final Serv. 263 4,38 2,44 4,44 19,48 6,93 26,41 

EM Móveis Ind. Com. 266 4,43 2,46 4,44 19,70 7,01 26,72 

LE Engenharia 272 4,53 2,52 4,44 20,15 7,17 27,32 

MJC Engenharia 251 4,18 2,32 4,44 18,59 6,62 25,21 

MSL Com Filial 265 4,42 2,45 4,44 19,63 6,99 26,61 

MSL Com Matriz 268 4,47 2,48 4,44 19,85 7,06 26,92 

Comer Ind. Com. 275 4,58 2,55 4,44 20,37 7,25 27,62 

Paulo - CEI - - - - - 

PI Impressoras 266 4,43 2,46 4,44 19,70 7,01 26,72 

Prudência Com. 274 4,57 2,54 4,44 20,30 7,22 27,52 

SP Plast Com 289 4,82 2,68 4,44 21,41 7,62 29,03 

SM Salão 240 4,00 2,22 4,44 17,78 6,33 24,10 

Copitec Ind. Com. 1.211 20,18 11,21 4,44 89,70 31,92 121,62 

Central 246 4,10 2,28 4,44 18,22 6,48 24,71 

Tecnorrigido 1.200 20,00 11,11 4,44 88,89 31,63 120,52 

Sertão Veredas 254 4,23 2,35 4,44 18,81 6,70 25,51 

VL Lubrificantes FL 264 4,40 2,44 4,44 19,56 6,96 26,51 

VL Lubrificantes Matriz 270 4,50 2,50 4,44 20,00 7,12 27,12 

Pão Vital 285 4,75 2,64 4,44 21,11 7,51 28,62 

Subtotal 7.877 131,28 72,94 583,48 207,63 791,11 

Custos Beta - Contábil 120 2,00 1,11 4,44 8,89 

Ociosidade 2.803 46,72 25,95 4,44 207,63 

TOTAL 10.800 180,00 100,00 800,00 

OCIOSIDADE TOTALMINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTOCLIENTE

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Por ser estagiária, a carga horária foi de seis horas diárias e 180 horas mensais. A 

maior concentração das horas laboradas foram nos clientes Copitec e Tecnorrigido, 

20,18 e 20 horas, respectivamente. 
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Tabela 23 
Custo de mão de obra - Departamento Fiscal (Sócio I) 
 

Comercial Albe 240 4,00 1,82 12,95 51,82 23,96 75,78 

Anel Ind. Com. 180 3,00 1,36 12,95 38,86 17,97 56,83 

B7 Serviços 120 2,00 0,91 12,95 25,91 11,98 37,89 

Calibrado Com. 360 6,00 2,73 12,95 77,73 35,94 113,66 

Tinta Mix Com. 300 5,00 2,27 12,95 64,77 29,95 94,72 

Teste Final Serv. 120 2,00 0,91 12,95 25,91 11,98 37,89 

EM Móveis Ind. Com. 300 5,00 2,27 12,95 64,77 29,95 94,72 

LE Engenharia 60 1,00 0,45 12,95 12,95 5,99 18,94 

MJC Engenharia 120 2,00 0,91 12,95 25,91 11,98 37,89 

MSL Com Filial 120 2,00 0,91 12,95 25,91 11,98 37,89 

MSL Com Matriz 120 2,00 0,91 12,95 25,91 11,98 37,89 

Comer Ind. Com. 120 2,00 0,91 12,95 25,91 11,98 37,89 

Paulo - CEI - - - - - - 

PI Impressoras 240 4,00 1,82 12,95 51,82 23,96 75,78 

Prudência Com. 240 4,00 1,82 12,95 51,82 23,96 75,78 

SP Plast Com 750 12,50 5,68 12,95 161,93 74,87 236,80 

SM Salão 180 3,00 1,36 12,95 38,86 17,97 56,83 
Copitec Ind. Com. 600 10,00 4,55 12,95 129,55 59,89 189,44 

Central 60 1,00 0,45 12,95 12,95 5,99 18,94 

Tecnorrigido 480 8,00 3,64 12,95 103,64 47,91 151,55 

TIC Ind. Com. 1.560 26,00 11,82 12,95 336,82 155,72 492,54 

Sertão Veredas 300 5,00 2,27 12,95 64,77 29,95 94,72 

VL Lubrificantes FL 150 2,50 1,14 12,95 32,39 14,97 47,36 

VL Lubrificantes Matriz 150 2,50 1,14 12,95 32,39 14,97 47,36 

Pão Vital 270 4,50 2,05 12,95 58,30 26,95 85,25 

Subtotal 7.140  119,00  54,09  1.541,59  712,72  2.254,31  

Custos Beta - Fiscal 120 2,00 0,91 12,95 25,91 

Horas Administração 2.639 43,98 19,99 12,95 569,78 

Ociosidade 3.301 55,02 25,01 12,95 712,72 

TOTAL 13.200  220,00  100,00  2.850,00  

OCIOSIDADE TOTALMINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTOCLIENTE

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

O Sócio I, executor dos serviços do Departamento Fiscal, faz uma visita mensal e 

programada a cada cliente, com número de horas determinado em contrato. A maior 

demanda de horas trabalhadas foi nos clientes TIC Ind. Com (26 horas), SP Plast 

Com (12,50 horas) e Copitec Ind. Com (10 horas). 
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Tabela 24 

Custo de mão de obra - Departamento Pessoal (Sócio II) 
 

Comercial Albe 85 1,42 0,64 8,18 11,59 7,21 18,80 

Anel Ind. Com. 95 1,58 0,72 8,18 12,95 8,05 21,01 

B7 Serviços 93 1,55 0,70 8,18 12,68 7,88 20,57 

Calibrado Com. 96 1,60 0,73 8,18 13,09 8,14 21,23 

Tinta Mix Com. 110 1,83 0,83 8,18 15,00 9,32 24,32 

Teste Final Serv. 91 1,52 0,69 8,18 12,41 7,71 20,12 

EM Móveis Ind. Com. 405 6,75 3,07 8,18 55,23 34,33 89,56 

LE Engenharia 112 1,87 0,85 8,18 15,27 9,49 24,77 

MJC Engenharia 115 1,92 0,87 8,18 15,68 9,75 25,43 

MSL Com Filial 97 1,62 0,73 8,18 13,23 8,22 21,45 

MSL Com Matriz 94 1,57 0,71 8,18 12,82 7,97 20,79 

Comer Ind. Com. 97 1,62 0,73 8,18 13,23 8,22 21,45 

Paulo - CEI 25 0,42 0,19 8,18 3,41 2,12 5,53 

PI Impressoras 100 1,67 0,76 8,18 13,64 8,48 22,11 

Prudência Com. 103 1,72 0,78 8,18 14,05 8,73 22,78 

SP Plast Com 104 1,73 0,79 8,18 14,18 8,82 23,00 

SM Salão 103 1,72 0,78 8,18 14,05 8,73 22,78 

Copitec Ind. Com. 1.838 30,63 13,92 8,18 250,64 155,80 406,44 

Central 120 2,00 0,91 8,18 16,36 10,17 26,54 

Tecnorrigido 100 1,67 0,76 8,18 13,64 8,48 22,11 

Sertão Veredas 96 1,60 0,73 8,18 13,09 8,14 21,23 

VL Lubrificantes FL 83 1,38 0,63 8,18 11,32 7,04 18,35 

VL Lubrificantes Matriz 99 1,65 0,75 8,18 13,50 8,39 21,89 

Pão Vital 105 1,75 0,80 8,18 14,32 8,90 23,22 

Subtotal 4.366  72,77  33,08  595,36  370,09  965,45  

Custos Beta - Pessoal 90 1,50 0,68 8,18 12,27 

Horas Administração 6.030 100,50 45,68 8,18 822,27 

Ociosidade 2.714 45,23 20,56 8,18 370,09 

TOTAL 13.200  220,00  100,00  1.800,00  

OCIOSIDADE TOTALCLIENTE MINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTO

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A maior parte da carga horária do sócio II foi despendida no gerenciamento da 

empresa. As outras horas foram empregadas nas atividades do Departamento de 

Pessoal, cujo cliente exigiu mais tempo - a Copitec Ind. Com. -, 30,63 horas, 

equivalente a 13,92% da carga horária mensal. 
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Tabela 25 
Horas por departamento 
 

CÓDIGO NOME CONTÁBIL FISCAL PESSOAL TOTAL

1 Comercial Albe 4,27 4,00 1,42 9,68 

2 Anel Ind. Com. 3,83 3,00 1,58 8,42 

3 B7 Serviços 4,13 2,00 1,55 7,68 

4 Calibrado Com. 3,98 6,00 1,60 11,58 

5 Tinta Mix Com. 4,08 5,00 1,83 10,92 

6 Teste Final Serv. 4,38 2,00 1,52 7,90 

7 EM Móveis Ind. Com. 4,43 5,00 6,75 16,18 

8 LE Engenharia 4,53 1,00 1,87 7,40 

9 MJC Engenharia 4,18 2,00 1,92 8,10 

10 MSL Com Filial 4,42 2,00 1,62 8,03 

11 MSL Com Matriz 4,47 2,00 1,57 8,03 

12 Comer Ind. Com. 4,58 2,00 1,62 8,20 

13 Paulo - CEI 0,42 0,42 

14 PI Impressoras 4,43 4,00 1,67 10,10 

15 Prudência Com. 4,57 4,00 1,72 10,28 

16 SP Plast Com 48,97 12,50 1,73 63,20 

17 SM Salão 4,00 3,00 1,72 8,72 

18 Copitec Ind. Com. 65,75 10,00 30,63 106,38 

19 Central 4,10 1,00 2,00 7,10 

20 Tecnorrigido 65,07 8,00 1,67 74,73 

21 TIC Ind. Com. 26,00 26,00 

22 Sertão Veredas 4,23 5,00 1,60 10,83 

23 VL Lubrificantes FL 4,40 2,50 1,38 8,28 

24 VL Lubrificantes Matriz 4,50 2,50 1,65 8,65 

25 Pão Vital 47,83 4,50 1,75 54,08 

TOTAL 309,15 119,00 72,77 500,92 

CLIENTE DEPARTAMENTO

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 26 
Custo de obra por departamento 
 

CÓDIGO NOME CONTÁBIL FISCAL PESSOAL TOTAL %
1 Comercial Albe 25,71 75,78 18,80 120,28  1,85 

2 Anel Ind. Com. 23,10 56,83 21,01 100,94  1,56 

3 B7 Serviços 24,91 37,89 20,57 83,36  1,29 

4 Calibrado Com. 24,00 113,66 21,23 158,89  2,45 

5 Tinta Mix Com. 24,61 94,72 24,32 143,65  2,21 

6 Teste Final Serv. 26,41 37,89 20,12 84,42  1,30 

7 EM Móveis Ind. Com. 26,72 94,72 89,56 210,99  3,25 

8 LE Engenharia 27,32 18,94 24,77 71,03  1,10 

9 MJC Engenharia 25,21 37,89 25,43 88,53  1,36 

10 MSL Com Filial 26,61 37,89 21,45 85,95  1,33 

11 MSL Com Matriz 26,92 37,89 20,79 85,59  1,32 

12 Comer Ind. Com. 27,62 37,89 21,45 86,96  1,34 

13 Paulo - CEI 5,53 5,53  0,09 

14 PI Impressoras 26,72 75,78 22,11 124,60  1,92 

15 Prudência Com. 27,52 75,78 22,78 126,07  1,94 

16 SP Plast Com 643,34 236,80 23,00 903,14  13,92 

17 SM Salão 24,10 56,83 22,78 103,71  1,60 

18 Copitec Ind. Com. 755,65 189,44 406,44 1.351,53  20,84 

19 Central 24,71 18,94 26,54 70,19  1,08 

20 Tecnorrigido 747,59 151,55 22,11 921,25  14,20 

21 TIC Ind. Com. 492,54 492,54  7,59 

22 Sertão Veredas 25,51 94,72 21,23 141,46  2,18 

23 VL Lubrificantes FL 26,51 47,36 18,35 92,23  1,42 

24 VL Lubrificantes Matriz 27,12 47,36 21,89 96,37  1,49 

25 Pão Vital 628,10 85,25 23,22 736,56  11,36 

TOTAL 3.266,00  2.254,31  965,45  6.485,76  100,00  

CLIENTE DEPARTAMENTO

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os clientes que consumiram mais horas trabalhadas e, por conseguinte, 

apresentaram o custo mais elevado foram a Copitec Ind. Com, R$ 1.351,53 

(20,84%), Tecnorrígido, 921,25 (14,20%) e a SP Plas Com, 903,14 (13,92%). 
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Tabela 27 
Custos indiretos 
 

CUSTOS VALOR %
Água 32,00 0,60 

Aluguel Imóvel 750,00 14,03 

Aluguel Software 547,00 10,23 

Anuidade CRC 38,75 0,72 

Consultoria 155,17 2,90 

Energia Elétrica 65,00 1,22 

Higiênicos Descartáveis 25,00 0,47 

Condominio 308,00 5,76 

Internet 79,00 1,48 

IPTU 75,00 1,40 

ISSQN 310,00 5,80 

Lanches 26,00 0,49 

Material de Expediente 83,33 1,56 

Taxa de Incêndio 10,83 0,20 

Telefone Fixo 141,00 2,64 

Telefones Celulares 166,00 3,11 

TFLF 9,08 0,17 

UNIMED 520,00 9,73 

Combustivel 250,00 4,68 

Vale-transporte 315,10 5,89 

Custos Beta - Contábil 8,89 0,17 

Custos Beta - Fiscal 25,91 0,48 

Custos Beta - Pessoal 12,27 0,23 

Custos Beta - Administração - Sócio I 569,78 10,66 

Custos Beta - Administração - Sócio II 822,27 15,38 

TOTAL 5.345,39  100  
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 28 
Rateio dos custos indiretos 
 

CÓDIGO NOME
1 Comercial Albe 9,68 103,33 1,93 

2 Anel Ind. Com. 8,42 89,82 1,68 

3 B7 Serviços 7,68 81,99 1,53 

4 Calibrado Com. 11,58 123,61 2,31 

5 Tinta Mix Com. 10,92 116,49 2,18 

6 Teste Final Serv. 7,90 84,30 1,58 

7 EM Móveis Ind. Com. 16,18 172,70 3,23 

8 LE Engenharia 7,40 78,97 1,48 

9 MJC Engenharia 8,10 86,44 1,62 

10 MSL Com Filial 8,03 85,73 1,60 

11 MSL Com Matriz 8,03 85,73 1,60 

12 Comer Ind. Com. 8,20 87,50 1,64 

13 Paulo - CEI 0,42 4,45 0,08 

14 PI Impressoras 10,10 107,78 2,02 

15 Prudência Com. 10,28 109,74 2,05 

16 SP Plast Com 63,20 674,42 12,62 

17 SM Salão 8,72 93,02 1,74 

18 Copitec Ind. Com. 106,38 1.135,24 21,24 

19 Central 7,10 75,77 1,42 

20 Tecnorrigido 74,73 797,50 14,92 

21 TIC Ind. Com. 26,00 277,45 5,19 

22 Sertão Veredas 10,83 115,60 2,16 

23 VL Lubrificantes FL 8,28 88,39 1,65 

24 VL Lubrificantes Matriz 8,65 92,31 1,73 

25 Pão Vital 54,08 577,14 10,80 

TOTAL 500,92 5.345,39 100 

CLIENTE
HORAS CUSTOS INDIRETOS %

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os gastos com as horas dispensadas pelos sócios na administração da empresa 

foram os mais expressivos, representando 26,44% dos custos indiretos. Após o 

rateio entre os clientes, do total de R$ 5.345,39 foram apropriados 21,24% para a 

Copitec Ind. Com., 14,92% para a Tecnorrigido e 12,62% para a SP Plast Com. 
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Tabela 29 
Demonstração de resultado por cliente 
 

Comercial Albe 1.100,00 5,33 59,62 120,28 103,33 223,61 1,89 816,77 74,25
Anel Ind. Com. 408,00 1,98 22,11 100,94 89,82 190,75 1,61 195,13 47,83
B7 Serviços 0,00 0,00 83,36 81,99 165,35 1,40 -165,35
Calibrado Com. 1.660,00 8,04 89,97 158,89 123,61 282,50 2,39 1.287,53 77,56
Tinta Mix Com. 536,00 2,60 29,05 143,65 116,49 260,14 2,20 246,81 46,05
Teste Final Serv. 0,00 0,00 84,42 84,30 168,73 1,43 -168,73
EM Móveis Ind. Com. 1.447,00 7,01 78,43 210,99 172,70 383,69 3,24 984,88 68,06
LE Engenharia 1.000,00 4,84 54,20 71,03 78,97 150,00 1,27 795,80 79,58
MJC Engenharia 1.062,50 5,15 57,59 88,53 86,44 174,96 1,48 829,95 78,11
MSL Com Filial 677,00 3,28 36,69 85,95 85,73 171,68 1,45 468,63 69,22
MSL Com Matriz 677,00 3,28 36,69 85,59 85,73 171,32 1,45 468,99 69,27
Comer Ind. Com. 300,00 1,45 16,26 86,96 87,50 174,46 1,47 109,28 36,43
Paulo - CEI 64,00 0,31 3,47 5,53 4,45 9,97 0,08 50,56 78,99
PI Impressoras 929,00 4,50 50,35 124,60 107,78 232,38 1,96 646,27 69,57
Prudência Com. 357,40 1,73 19,37 126,07 109,74 235,81 1,99 102,22 28,60
SP Plast Com 1.417,00 6,86 76,80 903,14 674,42 1.577,56 13,33 -237,36 -16,75
SM Salão 531,00 2,57 28,78 103,71 93,02 196,73 1,66 305,49 57,53
Copitec Ind. Com. 2.135,00 10,34 115,72 1.351,53 1.135,24 2.486,77 21,02 -467,48 -21,90
Central 907,00 4,39 49,16 70,19 75,77 145,95 1,23 711,89 78,49
Tecnorrigido 1.105,00 5,35 59,89 921,25 797,50 1.718,75 14,53 -673,64 -60,96
TIC Ind. Com. 1.660,00 8,04 89,97 492,54 277,45 769,99 6,51 800,04 48,20
Sertão Veredas 500,00 2,42 27,10 141,46 115,60 257,06 2,17 215,84 43,17
VL Lubrificantes FL 724,00 3,51 39,24 92,23 88,39 180,62 1,53 504,14 69,63
VL Lubrificantes Matriz 724,00 3,51 39,24 96,37 92,31 188,67 1,59 496,08 68,52
Pão Vital 724,00 3,51 39,24 736,56 577,14 1.313,70 11,10 -628,94 -86,87
TOTAL 20.644,90 100 1.118,95  6.485,76 5.345,39 11.831,16 100 7.694,79 37,27
DESPESAS 138,69
Financeiras 138,69
Lucro (Prejuízo) 7.556,10

CLIENTE RECEITAS % SIMPLES
CUSTOS

%
SAL. ENC. OUTROS TOTAL %

RESULTADO

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Em que pese auferir lucro de R$ 7.694,79, ao efetuar a apuração do resultado por 

cliente constatou-se que em seis deles a Beta Contabilidade incorreu em prejuízo. A 

soma desses resultados negativos chegou ao montante de R$ 2.007,42. Os clientes 

de performance ruim foram Tecnorrigido, Pão Vital, Copitec Ind. Com., SP Plast. 

Com, B7 Serviços e Teste Final Serv. Destes dois últimos não são cobrados 

honorários por serem parentes dos sócios. 

 

Da mesma forma sugerida na empresa analisada anteriormente, a saída é propor 

aumento dos honorários e estudar o melhor equacionamento dos custos. 

 

4.1.3 Gama Contabilidade 

 

Gama Contabilidade, pseudônimo utilizado para a organização contábil do tipo 

empresário individual, constituída em 05/02/2007. Sediada em Contagem, Minas 

Gerais, possui uma auxiliar fiscal, sem registro na Carteira de Trabalho e 
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Previdência Social (CTPS) e que recolhe o imposto do Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) como autônoma, doravante denominada Sócia II. O 

proprietário, que será denominado Sócio I, cuida do Departamento de Pessoal e do 

Departamento Contábil. A Sócia II executa as atividades do Departamento Fiscal. O 

faturamento de 2014 foi de R$ 176.250,00. No mês de outubro/2014 tinha 46 

clientes. 

 

Tabela 30 
Demonstração de resultado geral – Gama Contabilidade 
 
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.898,00  100,00 

CUSTOS 7.467,40  50,12  

Água 42,00 0,28 

Aluguel Imóvel 300,00 2,01 

Aluguel Software 367,00 2,46 

Anuidade CRC 36,00 0,24 

Consultoria 129,00 0,87 

Energia Elétrica 220,00 1,48 

Higiênicos Descartáveis 50,00 0,34 

Internet 12,00 0,08 

ISSQN 25,00 0,17 

Lanches 50,00 0,34 

Material de Expediente 350,00 2,35 

Telefone Fixo 112,00 0,75 

Telefones Celulares 250,00 1,68 

TFLF 4,40 0,03 

Combustivel 520,00 3,49 

Motoboy 500,00 3,36 

Pró-labore 4.500,00 30,21 

LUCRO (PREJUÍZO) 7.430,60  49,88   
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em razão de uma estrutura de custos muito bem-administrada, cujo maior gasto é o 

pró-labore no valor de R$ 4.500,00, consumindo 30,21% das receitas, a Gama 

Contabilidade auferiu lucro expressivo em outubro/2014, 49,88% do faturamento. 
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Tabela 31 
Pró-labore 
 

Sócios Taxas Sócio I Sócia II Total no Mês
Proventos 2.500,00 2.000,00 4.500,00

FGTS 0,00% 0,00
TOTAL 0,00% 0,00 0,00 0,00

Férias 0,00% 0,00
13º Salário 0,00% 0,00
1/3 Sobre Férias 0,00% 0,00
FGTS 0,00% 0,00

TOTAL 0,00% 0,00 0,00 0,00

50% FGTS 0,00% 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00% 0,00 0,00 0,00

Total de Encargos 0,00% 0,00 0,00 0,00
Salários + Encargos 2.500,00 2.000,00 4.500,00
Horas mensais 220 220
Custo/hora 11,36 9,09 

GRUPO 1 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 2 - INCIDÊNCIA MENSAL

GRUPO 3 - INCIDÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL

TOTAL

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

O imposto do INSS é obrigação da pessoa física dos sócios e não da organização 

contábil. Por esse motivo, o cálculo do custo/hora levou em consideração apenas o 

pró-labore. 
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Tabela 32 
Custo de mão de obra - Departamento Pessoal 
 

CLIENTE MINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTO OCIOSIDADE TOTAL
Noslia 5 0,08 1,41 11,36 0,95 2,41 3,36  

AAJ 11 0,18 3,10 11,36 2,08 5,30 7,38  

Sadlosimula 6 0,10 1,69 11,36 1,14 2,89 4,03  

Três BH 12 0,20 3,38 11,36 2,27 5,78 8,06  

Otilbap 6 0,10 1,69 11,36 1,14 2,89 4,03  

Megatnoc 7 0,12 1,97 11,36 1,33 3,37 4,70  

Onaitsirc - - - 11,36 - - -  

Atled 5 0,08 1,41 11,36 0,95 2,41 3,36  

Latned 14 0,23 3,94 11,36 2,65 6,75 9,40  

LD 6 0,10 1,69 11,36 1,14 2,89 4,03  

Osserpxe 8 0,13 2,25 11,36 1,52 3,86 5,37  

Cetwef 15 0,25 4,23 11,36 2,84 7,23 10,07  

Oiluteg 6 0,10 1,69 11,36 1,14 2,89 4,03  

Euqirneh 5 0,08 1,41 11,36 0,95 2,41 3,36  

Saiasl 11 0,18 3,10 11,36 2,08 5,30 7,38  

Onadroj - - - 11,36 - - -  

Onhigroj 5 0,08 1,41 11,36 0,95 2,41 3,36  

Esoj 7 0,12 1,97 11,36 1,33 3,37 4,70  

Ysoj - - - 11,36 - - -  

Oirotarobal 8 0,13 2,25 11,36 1,52 3,86 5,37  

Odranoel 6 0,10 1,69 11,36 1,14 2,89 4,03  

BML 13 0,22 3,66 11,36 2,46 6,27 8,73  

Onaicul 14 0,23 3,94 11,36 2,65 6,75 9,40  

Oluap 5 0,08 1,41 11,36 0,95 2,41 3,36  

Irbulxam 10 0,17 2,82 11,36 1,89 4,82 6,71  

Agem - - 11,36 - - -  

Ecinerem 6 0,10 1,69 11,36 1,14 2,89 4,03  

Sanim 5 0,08 1,41 11,36 0,95 2,41 3,36  

Racilpitlum 20 0,33 5,63 11,36 3,79 9,64 13,43  

Midan 8 0,13 2,25 11,36 1,52 3,86 5,37  

Ordep 15 0,25 4,23 11,36 2,84 7,23 10,07  

Tip 12 0,20 3,38 11,36 2,27 5,78 8,06  

Sariedatnalp 5 0,08 1,41 11,36 0,95 2,41 3,36  

Otnop - - - 11,36 - - -  

Oiebir 22 0,37 6,20 11,36 4,17 10,60 14,77  

Otrebor 7 0,12 1,97 11,36 1,33 3,37 4,70  

Noslinor 13 0,22 3,66 11,36 2,46 6,27 8,73  

Alegnasor 5 0,08 1,41 11,36 0,95 2,41 3,36  

Sador 10 0,17 2,82 11,36 1,89 4,82 6,71  

Mavelas - - - 11,36 - - -  

Serrot 5 0,08 1,41 11,36 0,95 2,41 3,36  

Mobdut 23 0,38 6,48 11,36 4,36 11,08 15,44  

Annaiv - - - 11,36 - - -  

Airotiv 9 0,15 2,54 11,36 1,70 4,34 6,04  

Saçep - - - 11,36 - - -  

Hilaz 5 0,08 1,41 11,36 0,95 2,41 3,36  

TOTAL 355  5,92  100,00  67,23  171,09  238,32   
Fonte: dados da pesquisa. 
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A jornada mensal do Sócio I é dividida entre o Departamento Pessoal e o 

Departamento Contábil. 

 

Quanto ao Departamento Pessoal, a maioria dos clientes da Gama Contabilidade 

não possui empregados e o tempo é dedicado apenas ao pró-labore dos sócios. Por 

isso as obrigações do departamento são executadas em menos de seis horas no 

mês. 
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Tabela 33
Custo de mão de obra - Departamento Contábil

CLIENTE MINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTO OCIOSIDADE TOTAL

Noslia 31 0,52 0,23 11,36 5,87 14,94 20,81 

AAJ 365 6,08 2,77 11,36 69,13 175,90 245,03 

Sadlosimula 43 0,72 0,33 11,36 8,14 20,72 28,87 

Três BH 50 0,83 0,38 11,36 9,47 24,10 33,57 

Otilbap 44 0,73 0,33 11,36 8,33 21,20 29,54 

Megatnoc 246 4,10 1,86 11,36 46,59 118,55 165,15 

Onaitsirc 42 0,70 0,32 11,36 7,95 20,24 28,20 

Atled 124 2,07 0,94 11,36 23,48 59,76 83,24 

Latned 55 0,92 0,42 11,36 10,42 26,51 36,92 

LD 33 0,55 0,25 11,36 6,25 15,90 22,15 

Osserpxe 36 0,60 0,27 11,36 6,82 17,35 24,17 

Cetwef 488 8,13 3,70 11,36 92,42 235,18 327,61 

Oiluteg 57 0,95 0,43 11,36 10,80 27,47 38,27 

Euqirneh 51 0,85 0,39 11,36 9,66 24,58 34,24 

Saiasl 53 0,88 0,40 11,36 10,04 25,54 35,58 

Onadroj 34 0,57 0,26 11,36 6,44 16,39 22,83 

Esoj 42 0,70 0,32 11,36 7,95 20,24 28,20 

Ysoj 35 0,58 0,27 11,36 6,63 16,87 23,50 

Oirotarobal 66 1,10 0,50 11,36 12,50 31,81 44,31 

Odranoel 44 0,73 0,33 11,36 8,33 21,20 29,54 

BML 46 0,77 0,35 11,36 8,71 22,17 30,88 

Onaicul 31 0,52 0,23 11,36 5,87 14,94 20,81 

Oluap 30 0,50 0,23 11,36 5,68 14,46 20,14 

Irbulxam 45 0,75 0,34 11,36 8,52 21,69 30,21 

Agem 33 0,55 0,25 11,36 6,25 15,90 22,15 

Ecinerem 35 0,58 0,27 11,36 6,63 16,87 23,50 

Sanim 45 0,75 0,34 11,36 8,52 21,69 30,21 

Racilpitlum 50 0,83 0,38 11,36 9,47 24,10 33,57 

Midan 44 0,73 0,33 11,36 8,33 21,20 29,54 

Ordep 189 3,15 1,43 11,36 35,80 91,08 126,88 

Tip 56 0,93 0,42 11,36 10,61 26,99 37,59 

Sariedatnalp 45 0,75 0,34 11,36 8,52 21,69 30,21 

Otnop 48 0,80 0,36 11,36 9,09 23,13 32,22 

Oiebir 184 3,07 1,39 11,36 34,85 88,68 123,52 

Otrebor 32 0,53 0,24 11,36 6,06 15,42 21,48 

Noslinor 43 0,72 0,33 11,36 8,14 20,72 28,87 

Alegnasor 32 0,53 0,24 11,36 6,06 15,42 21,48 

Sador 41 0,68 0,31 11,36 7,77 19,76 27,52 

Mavelas 45 0,75 0,34 11,36 8,52 21,69 30,21 

Serrot 50 0,83 0,38 11,36 9,47 24,10 33,57 

Mobdut 121 2,02 0,92 11,36 22,92 58,31 81,23 

Annaiv 43 0,72 0,33 11,36 8,14 20,72 28,87 

Airotiv 41 0,68 0,31 11,36 7,77 19,76 27,52 

Saçep 56 0,93 0,42 11,36 10,61 26,99 37,59 

Hilaz 45 0,75 0,34 11,36 8,52 21,69 30,21 

Subtotal 3.369 56,15 25,52 638,07 1.623,62 2.261,69 

Ociosidade 9.476 157,93 71,79 11,36 1.794,70 

TOTAL 13.200 220,00 100,00 2.500,00 

Fonte: dados da pesquisa.
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Devido aos clientes serem na maior parte constituídos de microempresas com baixo 

volume de documentação, a contabilização foi executada com rapidez. O maior 

volume de horas foi dedicado à Cetwef, 8,13 horas no mês. Isso justifica também o 

elevado montante de horas ociosas do Sócio I, 157,93 horas no mês. 
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Tabela 34 
Custo de mão de obra - Departamento Fiscal 
 

CLIENTES MINUTOS HORAS % CUSTO/HORA CUSTO OCIOSIDADE TOTAL
Noslia 12 0,20 0,09 9,09 1,82 14,55 16,36 

AAJ 30 0,50 0,23 9,09 4,55 36,36 40,91 

Sadlosimula 13 0,22 0,10 9,09 1,97 15,76 17,73 

Três BH 21 0,35 0,16 9,09 3,18 25,45 28,64 

Otilbap 14 0,23 0,11 9,09 2,12 16,97 19,09 

Megatnoc 20 0,33 0,15 9,09 3,03 24,24 27,27 

Onaitsirc 11 0,18 0,08 9,09 1,67 13,33 15,00 

Atled 22 0,37 0,17 9,09 3,33 26,67 30,00 

Latned 14 0,23 0,11 9,09 2,12 16,97 19,09 

LD 14 0,23 0,11 9,09 2,12 16,97 19,09 

Osserpxe 16 0,27 0,12 9,09 2,42 19,39 21,82 

Cetwef 66 1,10 0,50 9,09 10,00 80,00 90,00 

Oiluteg 12 0,20 0,09 9,09 1,82 14,55 16,36 

Euqirneh 17 0,28 0,13 9,09 2,58 20,61 23,18 

Saiasl 13 0,22 0,10 9,09 1,97 15,76 17,73 

Onadroj 11 0,18 0,08 9,09 1,67 13,33 15,00 

Esoj 16 0,27 0,12 9,09 2,42 19,39 21,82 

Ysoj 12 0,20 0,09 9,09 1,82 14,55 16,36 

Oirotarobal 16 0,27 0,12 9,09 2,42 19,39 21,82 

Odranoel 21 0,35 0,16 9,09 3,18 25,45 28,64 

BML 17 0,28 0,13 9,09 2,58 20,61 23,18 

Onaicul 12 0,20 0,09 9,09 1,82 14,55 16,36 

Oluap 13 0,22 0,10 9,09 1,97 15,76 17,73 

Irbulxam 18 0,30 0,14 9,09 2,73 21,82 24,55 

Agem 11 0,18 0,08 9,09 1,67 13,33 15,00 

Ecinerem 11 0,18 0,08 9,09 1,67 13,33 15,00 

Sanim 12 0,20 0,09 9,09 1,82 14,55 16,36 

Racilpitlum 14 0,23 0,11 9,09 2,12 16,97 19,09 

Midan 13 0,22 0,10 9,09 1,97 15,76 17,73 

Ordep 27 0,45 0,20 9,09 4,09 32,73 36,82 

Tip 15 0,25 0,11 9,09 2,27 18,18 20,45 

Sariedatnalp 10 0,17 0,08 9,09 1,52 12,12 13,64 

Otnop 10 0,17 0,08 9,09 1,52 12,12 13,64 

Oiebir 26 0,43 0,20 9,09 3,94 31,52 35,45 

Otrebor 12 0,20 0,09 9,09 1,82 14,55 16,36 

Noslinor 17 0,28 0,13 9,09 2,58 20,61 23,18 

Alegnasor 10 0,17 0,08 9,09 1,52 12,12 13,64 

Sador 15 0,25 0,11 9,09 2,27 18,18 20,45 

Mavelas 10 0,17 0,08 9,09 1,52 12,12 13,64 

Serrot 18 0,30 0,14 9,09 2,73 21,82 24,55 

Mobdut 45 0,75 0,34 9,09 6,82 54,55 61,36 

Annaiv 11 0,18 0,08 9,09 1,67 13,33 15,00 

Airotiv 15 0,25 0,11 9,09 2,27 18,18 20,45 

Saçep 12 0,20 0,09 9,09 1,82 14,55 16,36 

Hilaz 15 0,25 0,11 9,09 2,27 18,18 20,45 

Subtotal 760 12,67 5,76 115,15 921,21 1.036,36 

Administração 6.360 106,00 48,18 9,09 963,64 

Ociosidade 6.080 101,33 46,06 9,09 921,21 

TOTAL 13.200 220,00 100,00 2.000,00 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Em razão de as empresas serem na quase na totalidade tributadas pelo SIMPLES 

Nacional e com pouca movimentação de notas fiscais, a Sócia II executou as 

atividades do Departamento em menos de 13 horas no mês de outubro/2014. Assim, 

apesar de dedicar também na administração do escritório contábil, a ociosidade 

mostrou-se expressiva, 101,33 horas. 
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Tabela 35 
Horas por departamento 
 

CÓDIGO NOME CONTÁBIL FISCAL PESSOAL TOTAL
1 Noslia 0,52 0,20 0,08 0,80 

2 AAJ 6,08 0,50 0,18 6,77 

3 Sadlosimula 0,72 0,22 0,10 1,03 

4 Três BH 0,83 0,35 0,20 1,38 

5 Otilbap 0,73 0,23 0,10 1,07 

6 Megatnoc 4,10 0,33 0,12 4,55 

7 Onaitsirc 0,70 0,18 - 0,88 

8 Atled 2,07 0,37 0,08 2,52 

9 Latned 0,92 0,23 0,23 1,38 

10 LD 0,55 0,23 0,10 0,88 

11 Osserpxe 0,60 0,27 0,13 1,00 

12 Cetwef 8,13 1,10 0,25 9,48 

13 Oiluteg 0,95 0,20 0,10 1,25 

14 Euqirneh 0,85 0,28 0,08 1,22 

15 Saiasl 0,88 0,22 0,18 1,28 

16 Onadroj 0,57 0,18 - 0,75 

17 Onhigroj - - 0,08 0,08 

18 Esoj 0,70 0,27 0,12 1,08 

19 Ysoj 0,58 0,20 - 0,78 

20 Oirotarobal 1,10 0,27 0,13 1,50 

21 Odranoel 0,73 0,35 0,10 1,18 

22 BML 0,77 0,28 0,22 1,27 

23 Onaicul 0,52 0,20 0,23 0,95 

24 Oluap 0,50 0,22 0,08 0,80 

25 Irbulxam 0,75 0,30 0,17 1,22 

26 Agem 0,55 0,18 - 0,73 

27 Ecinerem 0,58 0,18 0,10 0,87 

28 Sanim 0,75 0,20 0,08 1,03 

29 Racilpitlum 0,83 0,23 0,33 1,40 

30 Midan 0,73 0,22 0,13 1,08 

31 Ordep 3,15 0,45 0,25 3,85 

32 Tip 0,93 0,25 0,20 1,38 

33 Sariedatnalp 0,75 0,17 0,08 1,00 

34 Otnop 0,80 0,17 - 0,97 

35 Oiebir 3,07 0,43 0,37 3,87 

36 Otrebor 0,53 0,20 0,12 0,85 

37 Noslinor 0,72 0,28 0,22 1,22 

38 Alegnasor 0,53 0,17 0,08 0,78 

39 Sador 0,68 0,25 0,17 1,10 

40 Mavelas 0,75 0,17 - 0,92 

41 Serrot 0,83 0,30 0,08 1,22 

42 Mobdut 2,02 0,75 0,38 3,15 

43 Annaiv 0,72 0,18 - 0,90 

44 Airotiv 0,68 0,25 0,15 1,08 

45 Saçep 0,93 0,20 - 1,13 

46 Hilaz 0,75 0,25 0,08 1,08 

TOTAL 56,15  12,67  5,92  74,73  

CLIENTE DEPARTAMENTO

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Analisando as horas trabalhadas por departamento, nota-se baixíssima quantidade 

utilizada nas empresas. Prova disso é o Departamento Contábil, que foi o que 

apresentou número mais elevado, 56,15 horas. 
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Tabela 36 
Custo mão de obra por departamento 
 

CÓDIGO NOME CONTÁBIL FISCAL PESSOAL TOTAL %
1 Noslia 20,81 16,36 3,36 40,53 1,15 

2 AAJ 245,03 40,91 7,38 293,33 8,29 

3 Sadlosimula 28,87 17,73 4,03 50,62 1,43 

4 Três BH 33,57 28,64 8,06 70,26 1,99 

5 Otilbap 29,54 19,09 4,03 52,66 1,49 

6 Megatnoc 165,15 27,27 4,70 197,12 5,57 

7 Onaitsirc 28,20 15,00 - 43,20 1,22 

8 Atled 83,24 30,00 3,36 116,60 3,30 

9 Latned 36,92 19,09 9,40 65,41 1,85 

10 LD 22,15 19,09 4,03 45,27 1,28 

11 Osserpxe 24,17 21,82 5,37 51,36 1,45 

12 Cetwef 327,61 90,00 10,07 427,68 12,09 

13 Oiluteg 38,27 16,36 4,03 58,66 1,66 

14 Euqirneh 34,24 23,18 3,36 60,78 1,72 

15 Saiasl 35,58 17,73 7,38 60,69 1,72 

16 Onadroj 22,83 15,00 - 37,83 1,07 

17 Onhigroj - - 3,36 3,36 0,09 

18 Esoj 28,20 21,82 4,70 54,71 1,55 

19 Ysoj 23,50 16,36 - 39,86 1,13 

20 Oirotarobal 44,31 21,82 5,37 71,50 2,02 

21 Odranoel 29,54 28,64 4,03 62,20 1,76 

22 BML 30,88 23,18 8,73 62,79 1,78 

23 Onaicul 20,81 16,36 9,40 46,57 1,32 

24 Oluap 20,14 17,73 3,36 41,22 1,17 

25 Irbulxam 30,21 24,55 6,71 61,47 1,74 

26 Agem 22,15 15,00 - 37,15 1,05 

27 Ecinerem 23,50 15,00 4,03 42,52 1,20 

28 Sanim 30,21 16,36 3,36 49,93 1,41 

29 Racilpitlum 33,57 19,09 13,43 66,08 1,87 

30 Midan 29,54 17,73 5,37 52,64 1,49 

31 Ordep 126,88 36,82 10,07 173,77 4,91 

32 Tip 37,59 20,45 8,06 66,10 1,87 

33 Sariedatnalp 30,21 13,64 3,36 47,20 1,33 

34 Otnop 32,22 13,64 - 45,86 1,30 

35 Oiebir 123,52 35,45 14,77 173,75 4,91 

36 Otrebor 21,48 16,36 4,70 42,55 1,20 

37 Noslinor 28,87 23,18 8,73 60,78 1,72 

38 Alegnasor 21,48 13,64 3,36 38,48 1,09 

39 Sador 27,52 20,45 6,71 54,69 1,55 

40 Mavelas 30,21 13,64 - 43,85 1,24 

41 Serrot 33,57 24,55 3,36 61,47 1,74 

42 Mobdut 81,23 61,36 15,44 158,03 4,47 

43 Annaiv 28,87 15,00 - 43,87 1,24 

44 Airotiv 27,52 20,45 6,04 54,02 1,53 

45 Saçep 37,59 16,36 - 53,96 1,53 

46 Hilaz 30,21 20,45 3,36 54,02 1,53 

TOTAL 2.261,69 1.036,36 238,32 3.536,37 100,00 

CLIENTE DEPARTAMENTO

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Os clientes mais representativos no custo de mão de obra foram a Cetwef, R$ 

427,68, e AAJ, R$ 293,53. 

 

Tabela 37 
Custos indiretos 
 

CUSTOS VALOR %
Água 42,00 1,07 

Aluguel Imóvel 300,00 7,63 

Aluguel Software 367,00 9,34 

Anuidade CRC 36,00 0,92 

Consultoria 129,00 3,28 

Energia Elétrica 220,00 5,60 

Higiênicos Descartáveis 50,00 1,27 

Internet 12,00 0,31 

ISSQN 25,00 0,64 

Lanches 50,00 1,27 

Material de Expediente 350,00 8,90 

Telefone Fixo 112,00 2,85 

Telefones Celulares 250,00 6,36 

TFLF 4,40 0,11 

Combustivel 520,00 13,23 

Motoboy 500,00 12,72 

Custos Administração - Sócio II 963,64 24,51 

TOTAL 3.931,04 100 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Trabalhando com uma estrutura de custos fixos bastante enxuta apresentou  os 

custos com a Administração da organização contábil o valor mais representantivo, 

R$ 963,64, representando 24,51 do total. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

 

Tabela 38 
Rateio dos custos indiretos 
 

CÓDIGO NOME
1 Noslia 0,80 42,08 1,07
2 AAJ 6,77 355,93 9,05
3 Sadlosimula 1,03 54,35 1,38
4 Três BH 1,38 72,76 1,85
5 Otilbap 1,07 56,11 1,43
6 Megatnoc 4,55 239,33 6,09
7 Onaitsirc 0,88 46,46 1,18
8 Atled 2,52 132,38 3,37
9 Latned 1,38 72,76 1,85
10 LD 0,88 46,46 1,18
11 Osserpxe 1,00 52,60 1,34
12 Cetwef 9,48 498,83 12,69
13 Oiluteg 1,25 65,75 1,67
14 Euqirneh 1,22 64,00 1,63
15 Saiasl 1,28 67,50 1,72
16 Onadroj 0,75 39,45 1,00
17 Onhigroj 0,08 4,38 0,11
18 Esoj 1,08 56,98 1,45
19 Ysoj 0,78 41,20 1,05
20 Oirotarobal 1,50 78,90 2,01
21 Odranoel 1,18 62,24 1,58
22 BML 1,27 66,63 1,69
23 Onaicul 0,95 49,97 1,27
24 Oluap 0,80 42,08 1,07
25 Irbulxam 1,22 64,00 1,63
26 Agem 0,73 38,57 0,98
27 Ecinerem 0,87 45,59 1,16
28 Sanim 1,03 54,35 1,38
29 Racilpitlum 1,40 73,64 1,87
30 Midan 1,08 56,98 1,45
31 Ordep 3,85 202,51 5,15
32 Tip 1,38 72,76 1,85
33 Sariedatnalp 1,00 52,60 1,34
34 Otnop 0,97 50,85 1,29
35 Oiebir 3,87 203,39 5,17
36 Otrebor 0,85 44,71 1,14
37 Noslinor 1,22 64,00 1,63
38 Alegnasor 0,78 41,20 1,05
39 Sador 1,10 57,86 1,47
40 Mavelas 0,92 48,22 1,23
41 Serrot 1,22 64,00 1,63
42 Mobdut 3,15 165,69 4,21
43 Annaiv 0,90 47,34 1,20
44 Airotiv 1,08 56,98 1,45
45 Saçep 1,13 59,61 1,52
46 Hilaz 1,08 56,98 1,45

TOTAL 74,73 3.931,04 100

CLIENTE
HORAS CUSTOS INDIRETOS %

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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A planilha Rateio dos Custos Indiretos revelou que os clientes que mais absorveram 

aqueles gastos foram a Cetwef, R$ 498,83; AAJ, R$ 355,93; e a Megatnoc, R$ 

239,33. 
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Tabela 39 
Demonstração de resultado por cliente 

CÓDIGO NOME

1 Noslia 200,00 1,34 40,53 42,08 82,61 1,11 117,39 58,69

2 AAJ 240,00 1,61 293,33 355,93 649,26 8,69 -409,26 -170,52

3 Sadlosimula 290,00 1,95 50,62 54,35 104,98 1,41 185,02 63,80
4 Três BH 700,00 4,70 70,26 72,76 143,02 1,92 556,98 79,57

5 Otilbap 220,00 1,48 52,66 56,11 108,76 1,46 111,24 50,56
6 Megatnoc 394,00 2,64 197,12 239,33 436,45 5,84 -42,45 -10,77

7 Onaitsirc 195,00 1,31 43,20 46,46 89,66 1,20 105,34 54,02

8 Atled 315,00 2,11 116,60 132,38 248,98 3,33 66,02 20,96

9 Latned 395,00 2,65 65,41 72,76 138,18 1,85 256,82 65,02

10 LD 200,00 1,34 45,27 46,46 91,74 1,23 108,26 54,13

11 Osserpxe 300,00 2,01 51,36 52,60 103,96 1,39 196,04 65,35

12 Cetwef 600,00 4,03 427,68 498,83 926,51 12,41 -326,51 -54,42

13 Oiluteg 285,00 1,91 58,66 65,75 124,41 1,67 160,59 56,35

14 Euqirneh 225,00 1,51 60,78 64,00 124,77 1,67 100,23 44,55
15 Saiasl 315,00 2,11 60,69 67,50 128,20 1,72 186,80 59,30

16 Onadroj 200,00 1,34 37,83 39,45 77,28 1,03 122,72 61,36

17 Onhigroj 100,00 0,67 3,36 4,38 7,74 0,10 92,26 92,26

18 Esoj 220,00 1,48 54,71 56,98 111,70 1,50 108,30 49,23

19 Ysoj 315,00 2,11 39,86 41,20 81,06 1,09 233,94 74,27

20 Oirotarobal 315,00 2,11 71,50 78,90 150,40 2,01 164,60 52,25

21 Odranoel 290,00 1,95 62,20 62,24 124,45 1,67 165,55 57,09

22 BML 315,00 2,11 62,79 66,63 129,42 1,73 185,58 58,92

23 Onaicul 220,00 1,48 46,57 49,97 96,54 1,29 123,46 56,12
24 Oluap 150,00 1,01 41,22 42,08 83,30 1,12 66,70 44,46

25 Irbulxam 260,00 1,75 61,47 64,00 125,47 1,68 134,53 51,74
26 Agem 190,00 1,28 37,15 38,57 75,73 1,01 114,27 60,14

27 Ecinerem 240,00 1,61 42,52 45,59 88,11 1,18 151,89 63,29

28 Sanim 395,00 2,65 49,93 54,35 104,28 1,40 290,72 73,60

29 Racilpitlum 725,00 4,87 66,08 73,64 139,72 1,87 585,28 80,73

30 Midan 315,00 2,11 52,64 56,98 109,62 1,47 205,38 65,20

31 Ordep 394,00 2,64 173,77 202,51 376,28 5,04 17,72 4,50

32 Tip 405,00 2,72 66,10 72,76 138,87 1,86 266,13 65,71

33 Sariedatnalp 315,00 2,11 47,20 52,60 99,80 1,34 215,20 68,32

34 Otnop 290,00 1,95 45,86 50,85 96,71 1,30 193,29 66,65

35 Oiebir 700,00 4,70 173,75 203,39 377,14 5,05 322,86 46,12

36 Otrebor 250,00 1,68 42,55 44,71 87,26 1,17 162,74 65,10

37 Noslinor 220,00 1,48 60,78 64,00 124,77 1,67 95,23 43,28
38 Alegnasor 190,00 1,28 38,48 41,20 79,68 1,07 110,32 58,06

39 Sador 265,00 1,78 54,69 57,86 112,55 1,51 152,45 57,53

40 Mavelas 250,00 1,68 43,85 48,22 92,06 1,23 157,94 63,17
41 Serrot 315,00 2,11 61,47 64,00 125,47 1,68 189,53 60,17

42 Mobdut 880,00 5,91 158,03 165,69 323,73 4,34 556,27 63,21

43 Annaiv 315,00 2,11 43,87 47,34 91,21 1,22 223,79 71,05

44 Airotiv 395,00 2,65 54,02 56,98 111,00 1,49 284,00 71,90

45 Saçep 315,00 2,11 53,96 56,98 110,94 1,49 204,06 64,78

46 Hilaz 275,00 1,85 54,02 59,61 113,64 1,52 161,36 58,68

TOTAL 14.898,00 100 3.536,37 3.931,04 7.467,41 100 7.430,59 49,88

%

CLIENTE

RECEITAS

CUSTOS

RESULTADO %
SAL. ENC.OUTROS TOTAL %

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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A Gama Contabilidade auferiu excelente lucratividade, 49,88% do faturamento. Este 

resultado não foi ainda foi melhor devido ao prejuízo proporcionado individualmente 

por três clientes: AAJ, R$ 409,26; Cetwef, R$ 326,51; e Megatnoc, R$ 42,45. 

 

Assim como, nas outras empresas analisadas, recomenda-se a efetuar nova 

negociação do valor dos honorários com os clientes deficitários. 

 

4.2 Análise qualitativa 

 

Uma segunda abordagem para o estudo do objeto desta dissertação foi qualitativa. 

Para isso, procedeu-se a entrevistas semiestruturadas e semidiretivas com os 

gestores da Beta Contabilidade e Gama Contabilidade, de onde também foram 

extraídos os dados para a análise quantitativa. Vale ressaltar que não foi 

entrevistado o gestor da Alfa Contabilidade, por ser o autor desta dissertação. 

 

Quanto à utilização do modelo proposto, para melhor apuração dos custos dos 

serviços prestados, o gestor da Beta Contabilidade entende que o modelo atinge 

bem o objetivo proposto. O gestor da Gama Contábil também teve a mesma 

percepção. 

 

O modelo proposto atinge bem o objetivo a que se propõe, proporcionando 
um melhor controle de custos e, consequentemente, melhor desempenho das 
empresas contábeis (Sócio da Beta Contabilidade). 
 
O modelo me mostrou os valores dos custos em relação ao faturamento e eu 
pude fazer o parâmetro entre os dois, coisa que não era feita antes (Sócio da 
Gama Contabilidade). 

 

No que diz respeito à possibilidade de o modelo proposto servir de subsídio à 

prospecção mais adequada de novos clientes para os serviços prestados para a 

repactuação dos valores dos honorários contábeis, ambos os gestores aprovaram o 

modelo. 

 

Perfeitamente. Uma vez que a gente consegue através dele detectar quais 
são os clientes que estão em menor resultado eu consigo uma repactuação 
de contrato com o objetivo de melhorar o ganho e a rentabilidade de cada um 
deles (Sócio da Beta Contabilidade). 
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O modelo me mostrou uma forma diferente de calcular os honorários para 
chegar mais perto possível do real (Sócio da Gama Contabilidade). 

 

Sobre a percepção de a possibilidade do modelo proposto funcionar como 

orientação para melhor alocação dos funcionários nos diversos serviços prestados, 

contribuindo, assim, para diminuir a ociosidade, o proprietário da Gama 

Contabilidade absteve-se de opinar, alegando que não tem funcionário. Já o dono da 

Beta Contabilidade respondeu positivamente: “[...] tabulado todos os setores e 

funcionários da empresa o tempo gasto em cada cliente, a gente consegue 

perfeitamente equalizar isso, inclusive melhorar a produtividade do funcionário em 

cada cliente”. 

 

No tocante à possibilidade de o modelo proposto funcionar como um controle 

estratégico de custos, os dois gestores perceberam que pode ser uma ferramenta 

estrategicamente útil, por possibilitar de forma transparente a origem e apropriação 

dos custos em cada departamento da empresa. 

 

[...] modelo que nos mostra de forma bastante clara os resultados em termos 
de custos e em termos econômico-financeiros. A gente consegue utilizar 
estas informações para uma gestão estratégica [...] (Sócio da Beta 
Contabilidade). 
 
Sabendo dos valores por setores que estamos tendo mais custos poderemos 
estudar algo para diminuí-los [...] (Sócio da Gama Contabilidade). 

 

Concernente à possibilidade de o modelo proposto funcionar como um diferencial 

competitivo, ambos os gestores identificaram essa capacidade. 

 

Uma vez que eu consigo melhorar a minha rentabilidade dentro do modelo 
proposto consigo também repassar isso de alguma forma para os meus 
preços finais. Consigo obviamente um diferencial competitivo tanto em preço 
quanto em produtividade (Sócio da Beta Contabilidade). 
 
Sabendo o valor aproximado das horas e o tempo gasto em cada setor 
poderei ajustar melhor os meus honorários e assim podendo ter um poder 
maior de competitividade (Sócio da Gama Contabilidade). 

 

Referente à capacidade de o modelo proposto poder subsidiar decisões estratégicas 

das empresas contábeis, o gestor da Beta Contabilidade elogia o fato de o modelo 
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proposto possibilitar uma visão tanto global quanto pormenorizada da estrutura de 

custos e, consequentemente, conduzir a uma precificação adequada dos serviços 

contábeis. Manifestando opinião semelhante, o gestor da Gama Contabilidade 

acrescenta, ainda, a opinião de que o modelo é também capaz de explicitar as 

diversas nuanças da estrutura dos custos, por mostrá-la por setor, por ramo de 

atividade e por regime de tributação. 

 

No modelo nós conhecemos não só o resultado por cliente como também o 
resultado global. Então, diante disso obviamente traçar decisões no que tange 
à visão macro da empresa. A gente consegue traçar estratégias melhores 
para a gestão do negócio (Sócio da Beta Contabilidade).. 
 
O conhecimento mais aprofundado e com números posso verificar qual setor 
ou qual ramo de atividade e até mesmo qual enquadramento de empresas e 
qual terei mais rentabilidade (Sócio da Gama Contabilidade). 

 

No que se refere às consequências da aplicação do modelo proposto nas empresas 

de serviços contábeis, o gestor da Beta Contabilidade opinou que as consequências 

serão a melhor gestão da empresa contábil, aumentando os ganhos e a criação de 

um diferencial tanto em competitividade, quanto  em produtividade. De sua parte, o 

gestor da Gama Contabilidade entende que a consequência da aplicação do modelo 

seria o maior conhecimento da estrutura de custos, provocando mais 

conscientização do peso dos custos na elaboração dos preços dos serviços 

prestados, o que levaria à redução da diferença dos valores dos honorários 

praticados entre os concorrentes. 

 

[...] Obviamente, as empresas que quiserem adotar tal modelo elas terão sim 
um diferencial tanto em competitividade quanto em produtividade e em 
ganhos (Sócio da Beta Contabilidade). 
 
[...] Acho que a sua aplicação poderia até diminuir a diferença tão grande dos 
honorários cobrados por alguns contadores (Sócio da Gama Contabilidade). 
 

Indagados se a aplicação do modelo revelou algum ponto importante do qual não 

tinham conhecimentos ou não percebiam a profundidade, os gestores foram 

unânimes em atestar que o modelo desvelou aspectos para os quais a simples 

experiência deles na área não tinha sido capaz de tornar explícitos. O gestor da Beta 

Contabilidade disse que suspeitava de que os contratos com as empresas tributadas 
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pelo lucro presumido davam prejuízo, o que foi confirmado. A surpresa ficou por 

conta dos contratos com algumas empresas tributadas pelo SIMPLES Nacional, os 

quais eram supostamente rentáveis, mas ao aplicar o modelo mostraram-se 

deficitários. Do lado do gestor da Gama Contabilidade, ele confessou que ficou 

surpreso com o prejuízo dos contratos com alguns clientes para os quais os custos 

contábeis e a precificação daí decorrentes jamais haviam sido apurados de forma 

sistematizada como apresentada pelo modelo proposto. 

 

Na verdade, a gente suspeitava que as empresas especificamente do lucro 
presumido, aquelas que nos dão mais trabalho e demandam mais tempo, elas 
estavam ali com resultado menor e a gente confirmou isso com o modelo, 
inclusive cliente que a gente achava que nos dava resultado melhor também 
verificou que não era bem assim e o cliente optante pelo SIMPLES Nacional 
como ele me demanda um tempo maior ele também para surpresa nos trouxe 
um resultado negativo (Sócio da Beta Contabilidade). 
 
O ponto do prejuízo que algumas empresas me dá. Ainda não tinha feito nada 
neste sentido de apurar os custos e levantar os valores dos honorários (Sócio 
da Gama Contabilidade). 

 

4.3 Triangulação 

 

Entre os diversos tipos de triangulação normalmente considerados na literatura, 

destaca-se a triangulação metodológica, que consiste na utilização de várias 

abordagens para examinar um mesmo tema. Por permitir a recolha de dados 

mediante o uso de técnicas distintas, esse tipo de triangulação aumenta a validade 

da pesquisa, além de propiciar uma visão mais completa do fenômeno investigado. 

Conforme Azevedo, Oliveira, Gonzalez e Abdalla (2013), trata-se da utilização de 

múltiplos métodos, técnicas de coleta ou fonte de dados, buscando mitigar as 

deficiências de uma abordagem monométodo. Uma interessante característica da 

triangulação é a de permitir a utilização, de modo complementar, das abordagens 

quantitativas e qualitativas, como foi feito neste estudo. Assim, em vez de serem 

olhadas como antagônicas, as duas abordagens são utilizadas de forma 

complementar e, neste sentido, “permite um retrato mais completo e holístico do 

fenômeno em estudo” (Duarte, 2009). 
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O presente estudo, utilizando uma abordagem quantitativa (o modelo de tabelas 

sequenciais) e uma abordagem qualitativa (entrevistas semiestruturadas e 

semidiretivas), conduziu à conclusão a respeito da eficácia do instrumento gerencial 

de custos para uma gestão estratégica de precificação em empresas de serviços 

contábeis. As entrevistas realizadas com os gestores dessas empresas constituíram-

se em abordagens alternativas sobre o mesmo tema, acrescentando validade ao 

modelo desenvolvido e complementando-o aos olhos desses gestores. 
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5 Considerações finais 

 

A otimização e o crescimento dos processos de comunicação por satélites, 

informática, transportes e telefonia levaram ao aumento das interações 

socioeconômicas em esfera mundial. Esse processo aproximou os mercados em 

todos os pontos do planeta, intensificando a disputa entre as empresas. 

Consequentemente, acelerou a busca pela melhor qualidade e preço dos produtos e 

serviços ofertados, como forma de garantir a sobrevivência e angariar novos 

clientes. 

 

Esse novo ambiente obrigou os gestores a buscarem novas estratégias produtivas e 

decisórias. Assim, dentro das empresas foram criados vários métodos para auxiliar a 

criação e implantação de estratégias, sempre na busca de melhores preços e baixos 

custos. Contudo, nem todos os planejamentos estratégicos atingiram os fins 

desejados, por não se focarem no posicionamento competitivo das empresas. Surgiu 

então o SCG, como forma de auxiliar os administradores na inserção das estratégias 

e procurar melhor colocação no mercado. 

 

Em decorrência também da globalização, os sistemas antigos de custos mostraram-

se incapazes de serem úteis diante de tamanha necessidade de informação. Essa 

ausência de meios de controle estratégico de custos também foi sentida nas 

empresas de serviços. Aliás, esse setor vem crescendo a cada ano, representando 

importante parcela do PIB. Nesse campo figura também a prestação de serviços 

contábeis que, além dos empecilhos existentes na sua área de atuação, depara-se 

com as dificuldades na apuração dos custos dos honorários contábeis. Pois, em que 

pese ser muito importante tanto na avaliação de desempenho do resultado quanto 

na elaboração do preço de venda dos serviços, a literatura mostrou-se incipiente e 

com pouquíssimos trabalhos dedicados ao tema. Buscando contribuir para a 

discussão sobre o desenho e o uso do SCG no processo de gestão estratégica de 

custos e suas contribuições para a implementação de estratégias de formação de 

preços, esta dissertação teve como objetivo geral desenvolver um instrumento de 

custos para uma gestão estratégica em empresas de serviços contábeis. 
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Visando à consecução do objetivo proposto, foi realizada pesquisa exploratória e 

conclusiva, de caráter quantitativo e qualitativo, mediante estudo de casos múltiplos 

em três escritórios de contabilidade, onde foi aplicado um modelo de apuração de 

custos desenvolvido nesta pesquisa baseado em horas trabalhadas em cada cliente 

daquelas empresas. 

 

O objetivo específico de elaborar uma sistemática para apuração e controle de 

custos em empresas de serviços contábeis foi alcançado a partir do 

desenvolvimento de uma metodologia de cálculo que se baseia na apuração das 

horas efetivamente trabalhadas para cada cliente. Tal metodologia possibilita, por 

seu turno, negociação cliente a cliente, gerando, por via de consequência, 

precificação mais realista dos serviços prestados. 

 

Do ponto de vista prático, o método aqui proposto foi operacionalizado com a 

utilização de um modelo constituído por um conjunto de planilhas de cálculo, como 

descrito a seguir. 

 

A demonstração de resultado geral ofereceu apenas uma visão geral do 

resultado, não permitindo explicitar qual cliente é rentável ou não para a empresa. A 

planilha serve apenas de ponto de partida e de comparativo na análise das 

empresas. 

 

A planilha salários e encargos mensais detalhou todos os outros gastos mensais 

da folha de pagamento incorridos pela empresa contábil além do salário. Ela 

permitiu, de forma clara, apresentar os percentuais dos encargos em relação aos 

proventos bem como a influência destes nos custos com a contratação de mão de 

obra. O custo/hora por funcionário e por sócio ficou, desse modo, obtido de forma 

completa. 

 

O cálculo da mão de obra objetivou mostrar como a carga horária mensal 

despendida na empresa contábil por cada funcionário foi alocada a cada cliente. 

Nesse sentido, consideraram-se tanto as horas efetivamente trabalhadas como as 

horas ociosas decorrentes de repouso semanal remunerado, intervalos para lanches 

e outras horas não aproveitadas. Nesta última situação procedeu-se a um rateio 
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tendo por base as horas laboradas nos clientes sob a responsabilidade de cada 

colaborador. A sistemática proposta permitiu melhor avaliar o desperdício de gastos 

com mão de obra. 

 

A planilha horas por departamento mostrou a carga horária de cada departamento 

da empresa contábil disponibilizada a cada cliente. Tal informação permitiu observar 

se está sendo alocada, para determinado cliente, uma carga horária que extrapole 

os padrões normalmente seguidos por cada departamento. 

 

O custo de mão de obra por departamento permitiu a apropriação dos custos de 

salários e encargos sociais incorridos com cada cliente em termos de quantidade e 

valor. Tal informação permite verificar a consistência dos preços atribuídos aos 

serviços entre os clientes. 

 

Os custos indiretos apresentaram, com novidade, a inclusão dos custos 

correspondentes às horas trabalhadas pelos departamentos contábil, fiscal e 

pessoal na execução das atividades próprias das empresas contábeis analisadas. 

Cabe destacar que tal procedimento não é normalmente considerado na elaboração 

da folha de pagamento, no cálculo dos impostos, na elaboração dos livros contábeis 

e demais obrigações demandadas das empresas contábeis objetos deste estudo. 

 

O rateio dos custos indiretos foi obtido tomando-se por base a quantidade de 

horas trabalhadas em cada cliente; tal procedimento se justifica pela necessidade de 

se manter uma estrutura fixa para atender os clientes. Assim, faz sentido a fatia 

daqueles custos que deve ser atribuída a cada cliente, que deve ser proporcional à 

quantidade de horas demandadas dos funcionários dos escritórios contábeis. 

 

A demonstração de resultados por cliente relatou de que forma as empresas 

analisadas obtiveram lucro ou prejuízo em cada cliente. Isso foi possível pelo fato de 

a metodologia ter separado o valor dos honorários e sua representatividade 

percentual no total do faturamento, o valor do SIMPLES Nacional, os custos totais 

(inclusive em termos percentuais) e os custos subdivididos em salários e encargos e 

indiretos. 
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O objetivo de desenvolver um instrumento gerencial de custos para uma gestão 

estratégica em empresas de serviços contábeis foi então alcançado, pela 

apresentação do modelo gerado neste estudo. A metodologia aqui sugerida permite 

evidenciar se a precificação apresentada aos diversos clientes que compõem a 

carteira de uma empresa contábil está devidamente conduzida. Assim, o 

procedimento metodológico decorrente da metodologia proposta permitiu explicitar o 

fato, muito frequentemente não claro para as empresas de prestação de serviços 

contábeis, de que nem sempre os clientes que geram as maiores receitas são os 

mais atrativos em termos de lucratividade. 

 

Adicionalmente, o modelo proposto disponibiliza um instrumental analítico que, bem 

conduzido, permite à empresa contábil uma negociação mais consistente com cada 

um dos seus clientes. Evidentemente, em relação àqueles clientes que, 

eventualmente, estejam causando prejuízos, a empresa contábil passa a ter uma 

ferramenta poderosa e convincente de negociação estratégica. Cumpre destacar 

que a metodologia proposta pode conduzir, em alguns casos, à conclusão de que é 

preferível uma estratégia de busca de um número maior de clientes de menor porte 

do que insistir na manutenção, a qualquer custo, de um grande cliente. Responde-

se, assim, à pergunta de partida deste estudo sobre a contribuição de um sistema de 

gerenciamento de custo para estratégias de gestão de custos e precificação de 

serviços contábeis. 

 

Cumpre finalmente destacar que o modelo de apuração de custos e consequente 

precificação propostos nesta dissertação pode, eventualmente, ser utilizado por 

empresas de outros ramos de prestação de serviços, uma vez que permite mostrar a 

origem, a distribuição e o impacto de cada tipo de custo por cliente. Assim, o modelo 

proposto pode ser considerado como base para o desenvolvimento de um 

instrumental estratégico de precificação a ser estendido a outras áreas de prestação 

de serviços. 

 

O objetivo específico estabelecer a importância do modelo na percepção dos 

gestores de empresas contábeis foi alcançado por meio de entrevistas 

semiestruturadas e semidiretivas realizadas com gestores das empresas Beta 
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Contabilidade e Gama Contabilidade, as mesmas que serviram de base para a 

análise quantitativa. 

 

O modelo proposto para melhor apuração dos custos dos serviços prestados pelas 

empresas contábeis foi aprovado pelos gestores entrevistados. Salientaram também 

que a aplicação dessa ferramenta gerencial influenciará a melhoria do desempenho 

dos resultados, uma vez que possibilitará a redução dos custos e a otimização das 

receitas com melhor negociação ou renegociação dos honorários contábeis. 

 

Uma das contribuições enfatizadas por um dos gestores, decorrente da implantação 

do modelo, foi a melhor administração do tempo dos funcionários no desempenho 

das suas atividades, com a consequente diminuição dos custos e aumento da 

produtividade. 

 

Os empresários contábeis entrevistados afirmaram que o modelo possibilitou a 

visualização global e por cliente da influência dos custos nos resultados, tornando-

se, assim, um eficiente controle estratégico de custos. Segundo a visão  dos 

gestores contábeis, os escritórios de contabilidade que utilizarem esse modelo terão 

um diferencial competitivo em relação à concorrência. 

 

Sob a ótica dos gestores contábeis entrevistados, o modelo proposto será 

importante também no momento das decisões estratégicas, fornecendo informações 

detalhadas sobre custos e receitas. Como exemplo não exaustivo da sua utilidade 

na administração estratégica, a análise poderá ser feita por setor de atuação, pelo 

porte da empresa ou por regime de tributação. Ou seja, o gestor poderá optar em ter 

no seu leque de clientes apenas empresas do setor da construção civil ou empresas 

de grande porte ou decidir trabalhar somente com empresas tributadas pelo 

SIMPLES Nacional. 

 

O que ficou claramente evidenciado pela avaliação qualitativa constituída pelas 

entrevistas semiestruturadas e semidiretivas foi o fato de que o modelo proposto 

preenche efetivamente uma grande lacuna em relação à precificação dos serviços 

contábeis. Realmente, ficou bastante evidente nas entrevistas realizadas que o 

modelo proposto foi percebido pelos gestores como um instrumento capaz de 
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permitir a implementação de estratégias de formação de preço em empresas de 

serviços contábeis. Cabe adicionalmente destacar que, na percepção de um dos 

gestores entrevistados a sistematização sugerida pelo modelo impactará a gestão 

das empresas de serviços contábeis no sentido de mais conscientização em relação 

à importância de um regramento metodológico para a precificação de serviços 

contábeis. 

 

Quanto às limitações do estudo apresentado, cabe ressaltar que se trabalhou com 

poucas empresas e por curto período de tempo. Evidentemente, uma aplicação do 

modelo apresentado com dados referentes a um período mais longo de tempo e 

para um número maior de empresas de portes diferentes das aqui consideradas 

contribuiria para mostrar, de modo mais categórico, a robustez do instrumental aqui 

desenvolvido. 

 

Não obstante as prováveis limitações anteriormente explicitadas, o modelo 

desenvolvido nesta dissertação preenche uma lacuna constituída da carência de 

uma metodologia que contenha cuidadosa sistematização de um processo de 

apuração de custos e que remeta à adequada precificação para os serviços 

contábeis. Essa carência de um instrumental analítico que possa funcionar como 

subsídio estratégico para as empresas de serviços contábeis é exatamente o 

problema a que o presente estudo se propôs resolver. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A - Roteiro de entrevista semiestruturada e semidiretiva 

 

1) Comente sobre a utilização do modelo proposto para melhor apuração dos 

custos dos serviços prestados por sua empresa. 

2) Comente sobre a possibilidade de o modelo proposto servir de subsídio à 

prospecção mais adequada de novos clientes para os serviços prestados por 

sua empresa e para a repactuação dos valores dos honorários contábeis. 

3) Como o senhor percebe a possibilidade de o modelo proposto funcionar como 

orientação para melhor alocação dos funcionários nos diversos serviços 

prestados por sua empresa, contribuindo assim para diminuir a ociosidade? 

4) Como o senhor percebe a possibilidade de o modelo proposto funcionar como 

um controle estratégico de custos em sua empresa? 

5) Como o senhor percebe a possibilidade de o modelo proposto funcionar como 

um diferencial competitivo para a sua empresa? 

6) Como o senhor entende que o modelo proposto pode subsidiar decisões 

estratégicas em sua empresa? 

7) Quais são, na opinião do senhor, as maiores consequências da aplicação do 

modelo proposto nas empresas de serviços contábeis? 

8) No caso da sua empresa, teve algum ponto que o modelo mostrou algo de que 

você tinha desconhecimento ou tinha e não sabia a profundidade? 

 

 


