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Resumo
O objetivo deste trabalho foi o de aplicar o modelo de custos baseados em

atividades em um processo da construção civil. O processo selecionado foi o reboco interno
de uma edificação. Para tanto, foi utilizado um estudo de caso de uma empresa localizada
no município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. No estudo dos recursos
consumidos pelas atividades, foi constatado que parte dos custos poderiam ser alocados
diretamente, caso dos materiais e mão-de-obra dos profissionais, parte pode ser rastreado
para as atividades, como a energia elétrica consumida e os salários dos serventes da obra,
sendo que os demais custos, como salário do supervisos e depreciação, foram rateados
diretamente ao metro quadrado de reboco executado na obra. Com isso, contatou-se que o
modelo tem grande aplicabilidade para este setor da economia.

Palavras chaves: custeio baseado em atividades, construção civil, rastreamento,
alocação, custos, rateio, processo, tarefa, direcionadores.
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1 -  Introdução

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de aplicação do modelo de

custos baseados em atividades em um processo da construção civil. O processo selecionado

foi a reboco interno de uma edificação, considerando tratar-se de um dos processos mais

importantes na construção e de maior índice de perda.

Embora o custeio baseado em atividades seja uma ferramenta muito aplicada no

gerenciamento de várias organizações no mundo, poucas são as empresas da área da

construção civil que já aplicaram o Sistema de Custeio Baseado em Atividades.

O modelo ABC será aplicado em uma construtora localizada na cidade de Passo

Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Através desta aplicação, esta empresa terá

um projeto piloto inédito na região, que poderá garantir uma melhor visualização dos custos

através da análise das atividades executadas dentro da empresa e suas respectivas relações

com as unidades produzidas. Através do ABC, a empresa poderá atribuir aos produtos o seu

verdadeiro valor, a partir da definição dos custos de suas atividades.

Este projeto piloto deverá caracterizar-se como uma ferramenta que servirá de base

para implementação de custos das atividades em toda uma edificação.

O levantamento das atividades se dará através de acompanhamento na obra e

entrevistas com os profissionais envolvidos no processo de execução da obra.

A edificação selecionada para o acompanhamento do reboco interno das paredes

será de um apartamento de três dormitórios de um projeto que está sendo executado com

“massa única”. Não faz parte do processo o reboco do teto, pois este é diferenciado devido

a posição de execução e montagem de andaimes.

1.1  Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas não padronizadas. Foram

entrevistados o engenheiro responsável pela obra, pedreiros, serventes e mestre-de-obra.  A

entrevista não foi estruturada para que o entrevistado tivesse liberdade de elaborar melhor

suas respostas.

Dados da obra: Área total: 3.235 m²; Número de pavimentos: 10; Número total de

unidades: 15; Área do apartamento estudado: 170 m²; Área do reboco estudado: 384,61m²;

Total de funcionários da obra (média durante a obra): 20.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 3 / 15 -

2  - Fundamentação Teórica

Segundo Ernst & Young (1994), “A crença fundamental por trás da abordagem ao

custeio é que o custo é causado e as causas podem ser gerenciadas. Quanto mais perto se

chega de relacionar os custos às suas causas, mais úteis serão as informações para orientar

as decisões gerenciais da empresa”.

 Para Kaplan e Cooper (1998), “Os sistemas de custeio tradicionais, que utilizam

bases de alocação como horas de mão-de-obra, horas-máquina unidades produzidas ou

volume de vendas em dólar para atribuir custos indiretos a objetos de custo, baseiam-se

exclusivamente em geradores de custo em nível de unidade. Uma das principais diferenças

entre os sistemas de custeio baseados nas atividades e os sistemas de custeio tradicionais é

o uso de geradores de custo não unitários (por exemplo, lote, suporte a produto) para

atribuir custos de recursos a produtos e clientes”.

O ABC busca organizar as informações de custos por atividades, permitindo

análises de médio e longo prazos e promovendo o aperfeiçoamento da empresa através do

gerenciamento das atividades.

Segundo Ernst & Young (1994), o objetivo principal do ABC é alocar custos que

reflitam ou espelhem a dinâmica física da empresa. Uma frase muito usada para descrever o

conceito subjacente do ABC é: os recursos da empresa são consumidos na condução de

atividades e estas são executadas a serviço dos produtos”.

Apesar do método ABC apresentar-se como um sistema de custeio mais acurado,

ele contém algumas limitações. Estas limitações são referentes a aquelas atividades que não

se associam a qualquer objeto de custo. Desta maneira essas atividades devem continuar

sendo rateadas.

2.1   Definição de Atividades, Direcionadores de Custos e Processos

O principal instrumento para trabalhar com o método ABC, são as atividades.

Considera-se atividade tudo o que é realizado pelas pessoas nas suas tarefas. Uma atividade

descreve o que uma empresa faz, a forma de como o tempo é gasto e os produtos usados

nesse processo. O principal objetivo das atividades é converter recursos em produtos e

serviços. Em outras palavras atividades são conjuntos de ações necessárias para atingir as

metas e os objetivos de uma função.

A atividade descreve basicamente a maneira como uma empresa utiliza seu tempo

e recursos para cumprir sua missão, objetivos e metas. O principal objetivo de uma

atividade é o de converter recursos (materiais, mão-de-obra, tecnologia, informação etc.)
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Os direcionadores de custos representam os fatores que fazem com que as

atividades sejam realizadas, pois orientam e gerenciam as atividades, tarefas e processos

envolvidos nos diversos setores de uma obra. Os direcionadores de custos identificam a

forma como as atividades consomem os recursos e a maneira como os produtos envolvem

atividades e seu respectivo custeio. Demonstram, também, a relação que existe entre as

atividades e os produtos do processo.

Encontrar os direcionadores de custos implica na verdade ressaltar a relação causa-

efeito-custo.

Logo direcionadores de custos pode-se definir como fatores que geram ou

influenciam o nível dos gastos de uma atividade ou de um objeto de custeio. Por isso

mesmo, direcionadores de custos são, também, instrumentos de rastreamento e de

quantificação dos gastos de atividades e dos objetos que se deseje custear.

O processo possibilita uma visualização completa e a conseqüente compreensão

das atividades executadas, assim como a inter-relação entre elas e entre os processos. Os

fluxogramas são uma representação gráfica dos processos, que permitem essa visualização.

Os processos são compostos por atividades que não necessariamente sejam

desempenhados dentro de um mesmo departamento, por isso são interdepartamentais.

A visão de processo enfoca o gerenciamento do trabalho e não a estrutura

organizacional. Identifica os principais elementos do trabalho que os funcionários precisam

executar para que a empresa funcione.

O processo de reboco interno será dividido em atividades. O conjunto de

atividades que compõem um processo transforma-se no foco de toda a análise. Portanto a

visão do processo dá a empresa uma compreensão mais clara da realização do trabalho.

Segundo Ching (1997), “Processo de negócio pode ser definido como um conjunto

de atividades estruturadas e inter-relacionadas que produzem um resultado de valor para o

cliente. Não basta apenas produzir um resultado qualquer; é preciso produzir um resultado

que adicione valor para o cliente”.

Pode-se definir processo como sendo uma rede de atividades interligadas pelos

produtos (outputs) que elas trocam entre si. Se uma atividade gera um produto (que pode

ser um bem, um serviço, uma informação etc) que é utilizado como ponto de partida por

uma outra atividade subsequente, podemos dizer que elas constituem um processo. A



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 5 / 15 -

análise de processos reflete uma expressiva alteração na técnica de controle dos gastos

empresariais: a mudança do conceito de controle processo.

O processo que será analisado, como já descrito anteriormente, é o de realização

de reboco interno em uma edificação que está em construção. Este trabalho servirá de base

para o custeamento de todas atividades da construção de uma edificação.

3  -  Descrição do Estudo de Caso.

A empresa estudada situa-se na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do

Sul, Brasil.

O interesse pela aplicação do ABC deve-se ao fato de que esta empresa controla

seus custos somente através de resultados financeiros e globais de cada obra, não gerando

informações suficientes, na percepção da equipe técnica, para o entendimento do resultado

de cada empreendimento. Este projeto piloto, como apresentado anteriormente, busca o

custeamento das atividades apenas de execução do processo de reboco interno, para

posterior aplicação, após a validade do modelo, em todo um empreendimento de construção

civil.

Para o entendimento da execução do reboco interno de uma obra desenvolvida por

esta empresa, é fundamental que se conheça as principais tarefas executadas.

3.1 Explanação das principais tarefas executadas no reboco interno e de seus
respectivos agentes executores.

Para Nakagawa (1995), tarefa refere-se a maneira como uma atividade é realizada.

A tarefa é um dos elementos básicos de uma atividade e é, por sua vez, constituída de um

conjunto de operações. Exemplo: preparar uma proposta, fazer furos, emitir fatura etc.

As principais tarefas e seus respectivos agentes executores do processo de reboco

interno serão apresentados abaixo.
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Processo Agente Tarefas

Serventes
- Preparar as dosagens nas caixas

- Colocar a massa na betoneira

Preparo

Da

Argamassa Betoneira - Misturar a massa

Serventes
- Colocar a massa nos carrinhos ou baldes.

- Pegar carrinho/balde transportar até o guincho

Guincho - Transportar a massa até o andar desejado

Transporte

 Da

Argamassa Serventes

- Levar o carrinho com a massa até o posto de

trabalho do pedreiro.

- Colocar a massa na caixa do pedreiro.

Profissionais

- Planejamento das atividades

- Prumagem da parede

- Definição das mestras

- Execução das mestras

Preparação

Da

Parede

Mestre de Obra
- Conferência do prumo e esquadro em relação a

outras paredes

Profissionais

- Enchimento da parede

- Reguamento através das mestras

- Alisamento da parede

- Requadramentos

Execução

Do

Reboco

Mestre de Obra - Verificar o serviço.

figura 01. Identificação de todas as tarefas no processo do reboco

Estas tarefas correspondem ao desmembramento das principais atividades

realizadas no processo de reboco interno. Para o entendimento sistematizado destas tarefas,

deve ser elaborado um mapa resumo, comumente definido de mapa de atividades.
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3.2  Mapa das atividades do reboco interno estudado.

Para Ching (1997) “O mapa das atividades é uma lista de atividades em cada área

funcional da empresa. A questão crítica nesta área é saber quantas atividades que devem ser

consideradas de acordo com a hierarquia das mesmas. Para a seleção destas é necessário

considerar alguns aspectos como: custo/importância da atividade, atividades

correlacionadas ou afins podem ser agregadas em uma só, existência apenas de uma saída

para cada atividade, para o número de atividades é considerado bom entre 6 e 8 por área”.

O mapa de atividades do reboco interno pode ser visualizado através da Figura 02.

Figura 02. Mapa das Atividades

A criação do mapa é um dos principais passos para a determinação dos custos das
atividades de uma entidade, pois, através deste mapa, é possível descrever, de forma
sistêmica, a estrutura operacional e as principais etapas de consumo de recursos em termos
de operacionalização das atividades.

Preparo da parede (mestras)

Preparo da argamassa reboco

Conferencia do prumo e esquadro em
relação a outras paredes

Transporte da argamassa

Execução do reboco

Supervisão e aprovação do serviço

Mistura da argamassa

Requadramentos
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Junto com o mapa, será apresentado um dicionário das atividades. Estas
atividades, e o dicionário, foram validados pelos responsáveis pela operacionalização do
reboco interno.

3.3  Dicionário  de Atividades:

Para Kaplan e Cooper (1998) o dicionário de atividades relaciona e define as

principais atividades realizadas na execução de um processo.

O dicionário de atividades descreve como ocorre a operação dos processos,

conseqüentemente, das atividades desses processos. O objetivo dessa descrição é o de

uniformizar o entendimento do que seja cada atividade. Assim, qualquer um que ler o mapa

de atividades com o dicionário de atividades terá a mesma interpretação.

A descrição das principais atividades executadas no processo de reboco interno

serão apresentadas a seguir:

a)Preparo da argamassa: As dosagens vão da caixa de medida para a betoneira. O serviço

é feito por funcionário com salário fixo e a atividade é medida pelo tempo gasto;

b)Mistura da argamassa: Executada pela betoneira e condicionada ao tempo. O servente

deve esperar a realização da mistura;

c)Transporte: Feito por funcionário com salário fixo, condicionado ao tempo. A

argamassa é transportada no carrinho até o guincho e este leva ao andar desejado. O

servente transporta o carrinho até o posto de trabalho, depositando a massa na caixa de

medida;

d)Preparo da parede: É realizado o preparo das mestras e após o nivelamento. Esta

atividade faz parte do preço acordado com o profissional, pago por m²;

e)Conferência do prumo e esquadro em relação a outras paredes: O mestre-de-obras

faz esta conferência;

f) Execução do reboco: É realizado o reboco, seu reguamento e alisamento;

g)Requadramentos: São arremates necessários, realizados após o reguamento e o

alisamento. Os requadramentos são pagos por metro linear no mesmo preço do m².

h)Supervisão do serviço: Conferido pelo mestre-de-obras. Deve enquadrar-se nos padrões

exigidos pela empresa.

O preparo da parede e do reboco são pagos com preço fechado. Apenas foram

divididas com objetivo de saber o que cada uma ocupa de tempo.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 9 / 15 -

Estas atividades são realizadas em função da ocorrência dos direcionadores de

custos, ou seja, são eles os elementos que devem ser utilizados para o custeamento das

atividades que compõem o processo de reboco interno.

3.4  Direcionadores de Custos para Apropriação dos Recursos e das Atividades.

Os recursos utilizados no processo do reboco interno de uma edificação na

construção civil estão distribuídos nas diversas atividades desenvolvidas neste setor. A

identificação, neste estudo de caso, foi realizada junto aos funcionários que desenvolveram

o serviço do reboco interno.

Segundo Martins (1998) “É extremamente importante conhecer os direcionadores

dos recursos e das atividades; pois os direcionadores de recursos (medem a quantidade de

recursos consumidos pelas atividades) alocam os diversos custos incorridos às atividades e

os direcionadores de atividades (medem a freqüência e a intensidade das atividades)

definem a relação entre as atividades e os produtos”.

Os direcionadores de custos representam os fatores que fazem com que as

atividades sejam realizadas. Para o entendimento dos direcionadores de custos do processo

de reboco interno, é necessário que sejam conhecidos os principais recursos consumidos.

a)Salários/Benefícios/Encargos: A Lei 8.212, dentre outros assuntos trata dos encargos

pagos pela Indústria da Construção Civil. Os mais relevantes são INSS: 28,8%; FGTS:

8,0%; Férias:  2,75%; 13º salário: 8,33%; Multa FGTS: 3,2%; Vale Trasporte:6,83%.

(todos sobre salário do mês). Além da empresa pagar estes valores, os funcionários também

pagam (descontado em folha), percentuais de 8%, 9% e 11% que variam de acordo com o

salário.

Os profissionais recebem um auxilio ferramenta mensal. As despesas com

equipamentos de proteção foram incluídas como salário/benefício. As ferramentas

ocupadas que são desempenadeira, colher prumo, esquadro e nível são de sua propriedade.

Ao cálculo dos salários de todos os funcionários foram acrescidos os encargos devidos.

b)Materiais de consumo: Cal, cimento, água, areia, areia grossa. Neste caso, a alocação é

direta às atividades através das medidas calculadas na explanação das quantidades de

materiais consumidos por m² e m³. Também são considerados materiais a masseira, régua,

pá, carrinho-de-mão, pois sua vida útil é muito curta não entra no imobilizado.

c)Equipamentos: Guincho e betoneira, estes equipamentos estão no ativo imobilizado.

d)Energia Elétrica: Utilizada para os equipamentos. Calculada pelo consumo dos setores.
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A atribuição dos custos às atividades deve ser realizada de forma direta, se isto não

for possível, utiliza-se a rastreamento (busca da identificação do causador do custo) e, na

impossibilidade da utilização destas duas formas, utiliza-se o rateio.

Com a definição dos recursos consumidos nas atividades, foi possível identificar

quais custos são diretos, quais podem ser rastreados e quais devem ser rateados.

a) Alocação direta:

Material de Consumo: Permite a alocação direta através das quantidades consumidas por

m³. Estes foram desmembrados para achar o valor em m².

Mão-de-obra dos profissionais: Permite a alocação direta por m² e ML (metro linear)

pagos na execução do reboco. Faz-se as medições quinzenalmente e os valores pagos por

m² e ML são iguais. Os MLs são pagos nos requadramentos.

b) Rastreamento:

Mão-de-obra serventes: O salário é fixo e mensal. As atividade são medidas em relação ao

tempo gasto em cada atividade executada. O direcionador é número de horas.

Energia elétrica: Todas as atividades utilizam a energia elétrica. Não é um recurso

departamentalizado. O direcionador é KW consumidos.

c) Rateio:

Mão-de-obra da Supervisão: Cada setor difere muito no tempo, não há seqüência, nem

lógica. O custo-benefício do rastreamento não compensa pela dificuldade. Ele executa e

supervisiona todas as tarefas em todos os setores, por isso a supervisão é rateada pelo n° de

setores da mesma.

Depreciação de equipamentos: A depreciação foi apurado a taxa por ano em relação ao

tempo gasto do equipamento. Devem ser rateados devido a dificuldade de rastrear o seu

uso. Os equipamentos são compartilhados por várias atividades inclusive em outros setores,

fazendo-se necessário o rateio.

Com a identificação da natureza dos recursos consumidos e das principais

atividades de reboco interno, é possível alocar os custos seguindo a ordem de prioridade

para atribuição dos recursos.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 11 / 15 -

Custo Direto dos

Materiais
Medida Quantidade

R$ por

Quantidade

R$  x  Quantidade

(valor total R$/m³)

Cimento Kg 78,25 0,24 18,78

Areia m³ 0,40 28,00 11,20

Areia grossa m³ 0,40 23,00 9,20

Cal Kg 125,20 0,12 15,02

Água Litros 115,81 0,002 0,23

Total - - - 54,43

Tabela 01. Cálculo do custo do material do reboco

Foi detectado que nas paredes do reboco estudado a espessura média é de 2cm,

logo, 1m³ eqüivale a 50 m²; sendo desta maneira o preço por m² de  R$ 1,09.

Custo Direto de Mão-de-Obra Medida Custo por Medida

Execução do reboco

Preparo da parede (mestras)

M²

M²

2,43

0,73

Total M² 3,16

Requadramentos Metro linear 3,16

Total Metro linear 3,16

Tabela 02. Cálculo do custo da mão-de-obra do reboco

O rastreamento da mão-de-obra do servente e a energia elétrica foi determinado a

partir da análise dos apontamentos feitos durante a execução do reboco. Apenas as

atividades de  mistura e transporte  da argamassa consomem energia elétrica.
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Rastreamento dos custos

para as atividades

Custo

por

hora (1)

Tempo de

execução

da

atividade

por m³ (2)

Custo da

Mão-de-

obra (1 x2)

Custo da

Energia

Elétrica

(1 x % do

tempo)

Custo

Medida

de saída

R$

Preparo da argamassa 1,80 0,32 0,58 0 0,58

Mistura da argamassa 1,80 0,37 0,67 0,11 0,78

Transporte da argamassa 1,80 0,15 0,27 0,04 0,31

Energia elétrica 0,23 kw

Total - - - 1,67

Tabela 03. Rastreamento do custos

O salário dos serventes mais os encargos foi considerado em R$ 395,00 ao mês.

Logo o salário por hora é  R$ 1,80.1m³ eqüivale a 50 m², logo o preço por m² é de R$ 0,03.

O custo da atividade de preparo do m² da argamassa é de: R$ 0,58/50: 0,011. O

custo do m² da mistura da argamassa é de: R$ 0,78/50: 0,015. O custo do transporte do m²

da argamassa é  de R$ 0,004.

Para a execução das atividades de mistura e transporte da argamassa, os serventes
levam, em média, 65% de uma hora por metro cúbico (m³), ou seja, aproximadamente 39
minutos. A mistura utiliza 72% do tempo e o restante fica com o transporte. Assim, o
consumo da energia para a atividade da mistura fica: R$ 72% x R$ 0,23: 0,11 por m³.

Os custos rateados foram transferidos diretamente para metro quadrado de reboco,
considerando que a sua alocação as atividades poderia prejudicar a análise.

Custos rateados Custo por hora Tempo/ por m² Custo por m²

Supervisão e aprovação do serviço 5,75 0,17 0,98

Depreciação 0,32 0,15 0,05

Total 1,03

Tabela 04. Cálculo do custo rateados no processo do reboco:
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O cálculo da execução de um metro quadrado de reboco interno de uma construção

da empresa em estudo, pode ser apresentado como sendo o seguinte:

Custos por m² Reboco

Materiais 1,09

Salários profissionais 3,16

Preparo da argamassa 0,011

Mistura da argamassa 0,015

Transporte da argamassa 0,004

Salários da supervisão 0,98

Depreciação 0,05

Custos  total por m² 5,31

Tabela 05.  Custo total do m²

A partir da determinação do valor do metro quadrado (m²) do reboco interno,

através da aplicação do custeio baseado em atividades, o gestor de empreendimento terá

uma ferramenta eficiente de gestão, capaz de gerar respostas mais consistentes. O ABC,

uma vez ampliado para toda obra, poderá gerar dimensões do fluxo de trabalho que hoje

não são possíveis de serem visualizadas. Com isso, o gestor terá uma dimensão muito mais

ampla de seu empreendimento.

4  -  Conclusão

As transformações ocorridas no cenário nacional e internacional nos últimos anos

são motivos de intensa preocupação para os administradores das empresas brasileiras.

No setor da construção civil o trabalho mostra-se, ainda, muito artesanal, com

índices de perdas muito grandes. De acordo com planilhas de orçamento tradicionalmente

usadas pela empresa o reboco representa um custo bastante elevado, por isto foi escolhido
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como base este trabalho é também, no reboco onde são corrigidas a maioria das falhas da

obra.

O mercado está cada vez mais competitivo e as empresas precisam alcançar maior

eficiência e eficácia na produção. Com isso as empresas estão sendo obrigadas a melhorar

as formas de gestão de negócios para manterem-se no mercado.

O valor do metro quadrado encontrado para o reboco interno, no valor de R$ 5,31,

ficou significativamente inferior ao esperado, considerando a experiência adquirida ao

longo do tempo pelos gestores da empresa e as planilhas de custos e orçamento utilizadas

para cada obra.

Segundo a pesquisa realizada, os profissionais da área indicam que os maiores

problemas em uma obra na parte do reboco interno é a ocorrência de retrabalho, paredes

fora do prumo, baixa responsabilidade e pouco conhecimento por parte dos funcionários em

suas funções.  O retrabalho se dá quando existe incompatibilidades ou falhas entre os

projetos.  As paredes fora de prumo ocorrem pela má execução da estrutura e alvenaria. Em

conseqüência ocorre:

1° O preparo da parede é mais demorado e os funcionários que ganham por

produção reclamam pois com a produção demorada ganham menos.

2º O reboco fatalmente vai ficar em algumas partes mais grosso e

consequentemente utiliza-se mais materiais;

3° Centraliza-se no mestre toda a expectativa de conhecimento, esse problema

ocorre devido falta de responsabilidade e um bom conhecimento das funções por parte dos

funcionários. Na falta do mestre, o processo torna-se muito lento. A função do mestre é

apenas de controlar os resultados, mas isso acaba não ocorrendo, pois muitas vezes ele

resolve e executa o trabalho dos seus subordinados.

Como o custeio baseado em atividades busca a correção das distorções causadas

pelos modelos tradicionais, este trabalho deverá servir de fundamento para a aplicação do

ABC em outros processos da construção de uma edificação da empresa. Após esta

aplicação generalizada, a empresa deverá partir para a análise das atividades que agregam e

que não agregam valor, buscando uma maior otimização do processo de construção civil.

Esta ferramenta de gerenciamento de custos poderá mostrar melhorar a informação sobre o

retorno de uma edificação e garantir a melhoria do processo, especialmente, porque é

consenso entre os construtores que a perda com atividades que não agregam valor, como o

retrabalho, oneram consideravelmente uma obra.
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