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Resumo
A mais antiga finalidade da Contabilidade de Custos é auxiliar a avaliação dos

estoques e a apuração dos lucros das empresas. Entretanto, o crescimento dos
empreendimentos fez com que administradores passassem a utilizá-la como uma ferramenta
auxiliar às tomadas de decisões e controles gerenciais. A literatura está repleta de exemplos
sobre custos industriais, pois a relação de estoques e lucros destas empresas exigiu estudos
quanto a forma de custear produtos manufaturados. Por isso, o objetivo desta pesquisa é
apresentar a utilização de uma estrutura de custos em uma empresa prestadora de serviços e
estudar os fatores que influenciam a formação dos mesmos. O primeiro capítulo ambienta o
leitor no cenário da pesquisa. O segundo apresenta a estrutura, o fluxo e a apropriação dos
custos de uma organização. O terceiro descreve as características, as atividades e estuda-se
uma empresa prestadora de serviços de limpeza, demonstrando-se o fluxo de custos de um
de seus produtos. E, finalmente, busca-se confrontar e analisar essa comunicação vis-à-vis a
teoria.

Palavras Clave: ABC, alocação de custos, atividades de serviços, benchmark,
contabilidade de custos, departamento operacional e de suporte, fluxo de custos, marketing
e performance.
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1   Introdução

A atividade de serviços, ao longo dos últimos anos, vem se destacando em

importância nos países que anteriormente mantiveram suas economias voltadas para as

atividades industriais. A contínua evolução da sociedade justifica essa mudança e reforça a

tendência de aumento da demanda por serviços e o Brasil também tem seguido esta

tendência. A melhoria da qualidade de vida, a urbanização da sociedade, o aumento da

participação das mulheres no mercado de trabalho e os avanços tecnológicos são alguns dos

fatores que têm incentivado essa transformação, provocando, também, um aumento na

oferta de empregos neste setor. Além disso, o próprio setor industrial tem utilizado

estrategicamente a atividade de serviços para gerar vantagens competitivas, oportunidade

em que, junto aos seus produtos, oferece um pacote de serviços; estes serviços podem se

desenvolver de tal maneira, que a empresa opte por transformá-los em atividades geradoras

de lucros - sem falar de funções, tais como manutenção, recursos humanos, contabilidade,

dentre outras imprescindíveis ao sucesso das organizações. Simultaneamente, ao

objetivarem a sobrevivência em ambiente cada vez mais competitivo, onde a agilidade, a

eficiência e os baixos custos são fatores primordiais, buscam, dentro de sua própria

estrutura, alternativas mais econômicas para a execução de tarefas que fogem à atividade

principal, como, por exemplo, a terceirização. Podem, desta forma, concentrar os esforços

no cumprimento dos objetivos preestabelecidos.

Este novo cenário faz com que surjam, cada vez mais, empresas prestadoras

de serviços, havendo previsões de que, em poucos anos, a maioria dos trabalhadores,

em todo mundo, estará vinculada a este setor.

2   Referencial teórico

Antes de se apresentar a estrutura de custos na atividade de serviços, é

fundamental que sejam abordados alguns aspectos da contabilidade de custos necessários à

compreensão do trabalho.

2.1   Fluxo de custos em uma organização

A alocação de custos é um problema enfrentado por toda empresa, mais pela

contabilidade, principalmente no que diz respeito a serviços utilizados por vários

departamentos de uma organização. As empresas se diferenciam entre si no modo pelo qual

classificam seus custos. Por exemplo, o custo direto de uma organização pode ser um custo

indireto para outra. Entretanto, as empresas apresentam sempre níveis em suas estruturas,
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que serão apresentados a seguir.

2.1.1  Estrutura organizacional

A estrutura organizacional é dividida em três níveis:

a) Departamentos Operacionais;

b) Departamentos de Suporte (ou Serviços); e

c) Produtos

Estes níveis podem ser assim conceituados:

Um departamento operacional (também chamado departamento
produtivo em indústrias) adiciona a um produto ou serviço um valor que é
percebido pelo cliente.

Um departamento de suporte (também chamado por departamento de
serviços) fornece serviços que mantém outro departamento na organização.
(T. Horngren, Foster e M. Datar, 1994).

O termo produto, normalmente, é aplicado quando se refere a um bem
fabricado, entretanto esta palavra pode ser utilizada para representar tanto
um bem quanto um serviço (Cogan, 1995).

Assim, os produtos confeccionados pelas indústrias compreendem seus

serviços prestados sob forma de produtos. Da mesma forma, nas empresas que prestam

serviços, estes são seus produtos.

2.1.2  Alocação dos custos dos departamentos de suporte

Todo custo incorrido na empresa deverá ser alocado aos produtos, caso haja a

necessidade de conhecer seus custos totais. Assim sendo, os custos dos departamentos de

suporte são alocados aos departamentos operacionais para posteriormente serem atribuídos

aos produtos.

Existem três métodos para alocação dos custos dos departamentos de suporte:

direto, gradual e recíproco. (T. Horngren, Foster e M. Datar, 1994).

 O Método Direto é o mais utilizado e consiste na alocação dos custos totais de

cada departamento de serviços diretamente aos departamentos operacionais, ignorando

qualquer serviço prestado a outro departamento de serviço. O benefício deste método se

encontra na sua simplicidade. Não há necessidade de estimar qualquer prestação de serviços

dos departamentos de suporte entre si.
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Muitas empresas utilizam o Método Gradual. Este reconhece parcialmente os

custos dos serviços prestados entre os departamentos de suporte. Normalmente, o

departamento que possui o mais alto percentual do total dos serviços prestados a outros

departamentos de suporte inicializa a seqüência, terminando com o departamento que

possui o menor percentual de participação. A complexidade do método se encontra na

escolha da seqüência de alocações e, uma vez que os custos de um departamento de suporte

é alocado, nenhum outro custo deve ser realocado para ele.

Quando um departamento de suporte presta serviços a outro departamento de

suporte, teoricamente, os métodos direto e gradual não são adequados. O Método

Recíproco permite que os custos dos serviços prestados entre si, depois de equacionados,

sejam alocados inteiramente nos departamentos de suporte. Embora este método apresente

um resultado mais justo, perde pela sua complexidade de compreensão por muitos

dirigentes, pois emprega o cálculo matricial.

2.1.3  Sistemas de custeio dos departamentos operacionais

Os insumos de produção, normalmente, são assim divididos: material direto, mão-

de-obra direta e custos indiretos; e estes, por sua vez, subdivididos em fixos e variáveis. E,

através da adoção de algum método e de um sistema de custeio, o valor unitário é atribuído

ao produto fabricado pela empresa.

As empresas freqüentemente adotam um sistema de custeio para atribuir custos aos

produtos ou serviços, que são: custeamento por processo e o custeamento por ordem de

produção (T. Horngren, Foster e M. Datar, 1994).

  Há empresas que se utilizam de um terceiro sistema denominado híbrido, que

nada mais é que a união dos dois sistemas no seu processo produtivo.

A diferença entre os dois sistemas está no tipo de produto utilizado para alocação

dos custos: o custeamento por processo é encontrado em empresas onde há uma produção

em larga escala de itens idênticos em seqüência em diversos processos.

Na produção contínua, os custos são acumulados em contas ou folhas
representativas das diversas linhas de produção; são encerradas essas
contas sempre no fim de cada período. Não há encerramento das contas à
medida que os produtos são elaborados e estocados, mas apenas quando do
fim do período; na apuração por processo não se avaliam custos unidade por
unidade, e sim à base do custo médio do período.(Martins, 1998)

O custeamento por ordem de produção é encontrado onde cada trabalho, unidade

ou lote de produto é de fácil identificação.
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Na produção por ordem, os custos são acumulados numa conta específica
para cada ordem ou encomenda. Essa conta só pára de receber custos
quando a ordem estiver encerrada. Se terminar um exercício e o produto
estiver ainda em processamento, não há encerramento, permanecendo os
custos até então incorridos na forma de bens em elaboração; no ativo,
quando a ordem for encerrada, será transferida para estoque de produtos
acabados ou para custo dos produtos vendidos, conforme situação. (Martins,
1998)

Por isso, a maioria das organizações prestadoras de serviços o adota, pois cada

encomenda do cliente é um trabalho diferente com características próprias.

2.2  Contabilidade de custos na atividade de serviços

Embora os primeiros estudos de contabilidade de custos tenham sido

desenvolvidos em organizações industriais, sua evolução permite que atualmente seja

aplicada em qualquer tipo de organização, tais como instituições financeiras, empresas

comerciais e prestadoras de serviços. Como o seu uso para efeito de balanço não era tão

relevante, uma vez que essas empresas não possuem estoques, sua aplicação se transferiu

para o controle e tomadas de decisões.

2.3  Características da atividade de serviços

As organizações ou indústrias prestadoras de serviços são organizações que

prestam um serviço, em vez de produzir um bem tangível. E possuem as seguintes

características:

A mão-de-obra é intensiva: Os maiores custos estão relacionados a
ordenados e demais custos de folhas de pagamento;

O produto é, em geral, de difícil definição: Muitos estudiosos afirmam
que o produto de uma universidade é o que se encontra na cabeça dos
alunos.

Não se pode armazenar os principais insumos e produtos: As matérias
primas e as mercadorias podem ser armazenadas, mas a mão-de-obra que
trabalha num hotel e seus quartos são usados, ou não. (T. Horngren, 1985)

Assim como nas indústrias, que os custos devem atender ao Princípio Contábil da

Competência e Confrontação das Receitas com as Despesas a ela relacionada, também

ocorre que nas atividades de serviços:

Os trabalhos em andamento incorrem em dispêndios, que não devem ser
tratados como despesa dissociada da correspondente receita.(...) Os custos
já despendidos, mas não incorridos, segundo o conceito de confronto receita
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e despesa, são tratados com ativo até o momento de sua realização. (CRC-
SP, 1995)

Ou seja, tais despesas devem ser contabilizadas em contas do tipo “Serviços em

Andamento”.

2.4   Sistema de custeio na atividade de serviços

Como fora dito anteriormente, o sistema de produção adotado pela maioria das

organizações prestadoras de serviços é o por ordem de produção, ou também conhecido

como por encomenda.

Organizações de serviços geralmente utilizam menos materiais diretos
que as indústrias;

As contas de despesas indiretas têm diferenças sutis em seus nomes
(Despesas Indiretas de Serviços, Despesas Indiretas de Serviços Aplicadas,
Variação das Despesas Indiretas de Serviços);

Os produtos (ou serviços) acabados das prestadoras de serviços são
alocados para o Custo dos Serviços Prestados ao invés de Custo dos
Produtos Vendidos. (Maher, 1997)

As duas maiores diferenças entre o custeamento por ordem de empresas

prestadoras de serviços e manufatureiras são:

O material direto é freqüentemente insignificante para as organizações
prestadoras de serviços, devendo ser incluído em despesas indiretas.

A mão-de-obra de serviços e os custos relativos a ela normalmente são
maiores que os demais custos, por isso, a taxa de rateio de despesas
indiretas de prestadoras de serviços são freqüentemente baseada em mão-de-
obra.. (Gayle, 1996)

Nos serviços, há um grupo de funcionários alocado, cuja a quantidade de horas de

cada trabalho (contrato) é de fácil determinação. Embora não haja matéria prima sendo

utilizada, a depreciação dos equipamentos utilizados nas atividades é um custo direto. A

atividade de serviços é medida em volume de tarefas ou horas incorridas, o que exige um

estudo prévio do trabalho a ser executado para haver um estabelecimento de padrões de

controle de custos. É importantíssimo que as empresas determinem parâmetros, os

acompanhem e os analisem, pois a ausência destes controles podem representar o fracasso

de um projeto.

Nas atividades de serviços, os custos devem ser estimados, padronizados
e alocados à medida que o serviço vai sendo executado. Há sempre um ponto
de comparação entre o custo orçado atribuído e o custo real incorrido. As
diferenças são analisadas e, se permanentes, o padrão é ajustado.

Qualquer que seja a atividade de prestação de serviço, é possível
estabelecer padrões de controle, orçamento e acompanhamento de custos
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que garantirão à empresa o estabelecimento de preços competitivos,
determinação de fatores controláveis e incontroláveis, reconhecimento de
pontos que necessitam reduções de dispêndio etc. (CRC-SP, 1995)

3.1  Descrição do ambiente da empresa

Na próxima fase será descrito todo o ambiente da empresa: natureza, objetivos,

serviços oferecidos e sua estrutura organizacional.

3.1  Natureza da empresa

A empresa selecionada é uma sociedade civil por quotas de participações limitadas

e tem como principal atividade a prestação de serviços de limpeza, higienização e

tratamento de pisos. Seus clientes são supermercados, lojas de departamentos e hospitais.

3.2  Objetivos da empresa

Seu objetivo é desenvolver serviços de alta qualidade, com vistas ao atendimento

de uma crescente demanda, devido a elevação dos níveis e padrões de limpeza e

higienização, especialmente em supermercados do Rio de Janeiro.

3.3  Serviços oferecidos

Basicamente a empresa oferece dois tipos de serviços.  São eles:

a) Tratamento de Pisos: São serviços de remoção, aplicação de ceras acrílicas e

manutenção de pisos. Esta atividade é exercida em tempo integral, com três turnos de

trabalho de oito horas diárias. A remoção e aplicação de ceras são feitas no turno da noite,

quando a loja está fechada para clientes. Nos turnos matinais e vespertinos, são feitas as

manutenções. Também são incluídas as limpezas dos banheiros, sendo que nos hospitais, as

remoções são feitas durante o dia, pois a noite, os pacientes se encontram dormindo;

b) Food Sanitation: São serviços especiais de limpeza e higienização de ilhas

(balcões de frios que ficam normalmente no meio do supermercado), balcões frigoríficos,

peixarias, padarias, etc. Estas atividades são executadas especificamente durante a noite.

3.4  Estrutura organizacional

Abaixo está representado o organograma da empresa:
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3.4.1  Departamentos de suporte (ou serviços)

Os departamentos de suporte, ou seja, aqueles que prestam serviços aos

departamentos operacionais são: Manutenção de Equipamentos, Recrutamento e Seleção,

Treinamento, Financeiro, Contabilidade, Pessoal, Contas a Pagar, Contas a Receber,

Depósito e Administração Geral. E suas atividades são desenvolvidas da seguinte forma:

a) Manutenção de Equipamentos: Este departamento oferece todo o suporte no

que diz respeito a manutenção dos equipamentos utilizados na frente de trabalho. Primeiro

tenta-se o conserto no local, caso não seja possível, substitui-se por outro similar e leva-se o

danificado para a oficina uma vez que a frente de trabalho não pode ficar sem os

equipamentos necessários para o atendimento ao cliente

b) Recrutamento e Seleção: Responsável por toda a seleção e recrutamento de

funcionários para a área operacional, além de desenvolver um serviço de atendimento

psicológico para tais funcionários.

c) Treinamento: Desenvolve serviços de capacitação dos funcionários

especificamente para cada área operacional, além de promover reciclagens periódicas.
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d) Financeiro: Fornece todo suporte aos gerentes e supervisores sobre os custos,

lucratividade de cada cliente, excesso de consumo de produtos, materiais, acessórios de

limpeza e excesso de utilização de mão-de-obra em cada cliente.

e) Contabilidade: Departamento que executa todos os serviços de escrituração e

preparação dos cálculos para o pagamento dos impostos diretos e indiretos.

f) Pessoal: Fornece o atendimento e assistência necessários aos empregados e é

responsável pelos cálculos dos encargos trabalhistas.

g) Contas a Pagar e Contas a Receber: Departamentos que funcionam como em

qualquer outra atividade, sem nenhuma característica específica.

h) Depósito: Departamento onde é armazenado todos os produtos, materiais e

acessórios de limpeza, para atender as necessidades das frentes de trabalho, com entregas

periódicas e excepcionais, de acordo com as necessidades de cada equipe.

i) Administração Geral: Oferece todo suporte aos gerentes e supervisores quanto

a preparação de propostas, controle de freqüência, reembolsos de despesas, compras de

cartões telefônicos, agendamento de reuniões, contatos/recados via pager, faturamento,

controles das despesas com combustíveis/manutenção de veículos dos supervisores, etc.

3.4.2  Departamentos operacionais

Os departamentos operacionais são: retail, hospitais e food sanitation. E

desenvolvem as seguintes atividades:

a) Retail: Este departamento efetua os tratamentos de pisos de toda a área do

salão de vendas, limpeza e higienização de banheiros, limpeza de depósitos e

estacionamentos de supermercados e lojas de departamentos;

b) Hospitais: Este departamento é responsável pelos tratamentos dos pisos dos

corredores, recepções, quartos e salas de espera de hospitais, incluindo-se higienização e

desinfecção de áreas críticas, tais como centros cirúrgicos, U.T.I., etc.

c) Food Sanitation: Este departamento responde pela limpeza e higienização das

ilhas, balcões frigoríficos, balcões de frios, peixarias, padarias, etc.

Para cada um dos departamentos anteriores há uma gerência e supervisão para o

acompanhar, diariamente o desenvolvimento de cada atividade.
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3.4.3  O atual fluxo de custos

Nesta seção da pesquisa, procuramos utilizar como base para o estudo as

informações das operações de retail (supermercados/tratamentos de piso), pois estas

correspondem a 90% (noventa por cento) do faturamento global da empresa.

3.4.3.1 Composição dos custos

Os custos dos serviços prestados aos clientes pela empresa são compostos por

custos diretos: mão-de-obra, produtos, material e acessórios consumidos e custos indiretos:

supervisão, depósitos, manutenção, depreciação de equipamentos, finanças e administração

geral que são posteriormente  alocados a cada cliente dentro das devidas proporções.

Nos contratos fechados com os clientes são avaliados o tamanho da loja, o tipos de

piso, o nível de qualidade exigido pelo cliente e a complexidade da operação. É feita uma

proposta para os serviços a serem prestados que é baseada sobre um preço/homem - o item

de maior peso é a mão-de-obra. Este preço/homem incorpora a mão-de-obra, produto,

material/acessórios e equipamentos. O número de funcionários utilizados é calculado de

acordo com o tamanho da loja. Em média, cada homem cobre uma área de 600 m² no

período diurno e 400 m² durante a noite. Por exemplo, em uma loja de 2.000 m², são

necessários de três a quatro funcionários durante o dia e cinco à noite. Entretanto, o cliente

possui um limite de gastos com limpeza, e, normalmente, faz uma contraproposta. Se

estiver dentro das previsões de custos da empresa, o contrato é fechado. Caso contrário, não

há acordo.

3.4.3.2 Determinação dos custos indiretos: custos dos departamentos de
suporte  e os custos dos departamentos operacionais

Para apurar os custos dos departamentos de suporte, a empresa adota quatro

centros de custos, que são: três departamentos e um agregado de departamentos. E para

ratear os custos indiretos por cliente, a organização segue alguns critérios específicos, a

saber:

a) Supervisores: A empresa possui supervisores por áreas geográficas que

cobrem de três a quatro clientes. Sendo que seus custos são rateados de acordo com o

número de funcionários que ele cobre, isto é, quanto maior for a loja, maior é o número de

funcionários, então maior será a parcela do rateio, pois, normalmente, o tempo gasto pelo

supervisor é maior.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 11 / 17 -

b) Depósito: A empresa rateia os custos do depósito em conformidade com o

volume de produtos, materiais e acessórios solicitados pelas lojas, isto é, quanto maior for a

quantidade de produtos solicitada por loja, maior será a parcela do rateio, pois o tempo

gasto com separação, carga e descarga de produtos para a loja, a princípio, será maior.

c) Manutenção: Os custo de manutenção são rateados de acordo com o número

de equipamentos que a loja utiliza. Quanto maior for o número de equipamentos utilizados

maior será a parcela de rateio.

d) Administração Geral, Financeiro, Contabilidade, Pessoal, Contas a Pagar e

Contas a Receber: Todos estes custos são rateados de acordo com o volume de faturamento,

ou seja, quanto maior o valor do contrato, maior será a parcela do rateio.

Fluxograma da Apuração dos Custos dos Departamentos de Suporte

Abaixo, através de um fluxograma, demonstra-se como os custos incorridos nos

departamentos de suporte da organização fluem para os centros de custos:

G e r e n t e  G e r a l

G e r e n t e  O p . R e t a i l

S u p e r v i s o r e s
R e t a i l

M a n u t e n ç ã o

R e c r / S e l e ç ã o

T r e i n a m e n t o

G e r e n t e  A d m / F i n

D e p t o .
F i n a n c e i r o

C o n t a b i l i d a d e

D e p t o . P e s s o a l

C o n t a s  
R e c e b e r / P a g a r

D e p ó s i t o

D

A

C

D

D

B

D

D

D

D

D
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Centro de Custos de Suporte

S u p e r v i s o r e s D e p ó s i t o M a n u t e n ç ã o A d m i n i s t r a ç ã o

A B C D

N º  d e
S u b o r d i n a d o s

V o l u m e
p o r

L o j a

N º  E q u i p .
p o r

L o j a

F a t u r a m e n t o

C u s t o s  I n d i r e t o s

Como se pode perceber, os custos com supervisores, são o próprio centro de custos

Supervisores e são alocados às lojas com base no número de funcionários; os custos de

depósito são o centro de custo Depósito, que são alocados aos clientes de acordo com o

volume por loja; e os custos de manutenção são o centro de custos Manutenção que,

também, são alocados aos clientes de acordo com o número de equipamentos por loja.

Contudo, os custos com o setor Gerente Adm/Fin, mais o Departamento Financeiro,

Contabilidade, Dept.º Pessoal, Contas a Receber/Pagar, Gerente Op. Retail e Recrutamento

e Seleção são agrupados no centro de custos de Administração e são rateados às lojas em

função do faturamento.

3.4.3.3 Apuração de custos dos departamentos operacionais

Para se obter as informação sobre os custos dos departamentos operacionais, a

empresa possui, por cliente: planilhas de controle de custo com mão-de-obra, planilhas de

controle de produtos, materiais e acessórios enviados a cada loja e o controle dos

equipamentos que estão sendo utilizados em cada cliente, sendo apurados da seguinte

forma:

a) Custo da Mão-de-obra: Nas planilhas adotadas pela empresa, são incluídas

todas as informações dos custos relativas aos encargos e benefícios dos trabalhadores, faltas

e atrasos dos funcionários apontados pelos clientes. Em posse destas informações, é

apurado o valor do custo/homem, que é multiplicado pela quantidade de operários

utilizados pelo cliente em sua frente de trabalho;

b) Custo dos Materiais Diretos: As planilhas também auxiliam a empresa a
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controlar o valor por item, a quantidade de produtos, materiais e acessórios solicitados ao

depósito, através de requisição de materiais, e enviados a cada loja. Estas quantidades

utilizadas são multiplicadas pelos valores de custo unitários de cada item, e

c) Custos de Utilização dos Equipamentos: A empresa também adota planilhas

para controlar os tipos e as quantidades dos equipamentos utilizados por loja, que são a

base de rateio dos custos de manutenção. As quotas de depreciação proporcionais às

quantidades dos equipamentos utilizados por loja são alocados mensalmente às contas dos

clientes.

A seguir, demonstra-se o fluxograma de apuração dos custos totais por loja:

Fluxograma de Apuração dos Custos Totais por Loja

S u p e r v i s o r e s D e p ó s i t o M a n u t e n ç ã o A d m i n i s t r a ç ã o

A B C D

N º  d e
S u b o r d i n a d o s

V o l u m e
p o r

L o j a

N º  E q u i p .
p o r

L o j a

F a t u r a m e n t o

C u s t o s  I n d i r e t o s

L o j a

C u s t o s  D i r e t o s

M o d M a t .  D i r e t o E q u i p a m e n t o s

4   Análise

Como mencionado anteriormente na seção 3.4.3, o estudo do fluxo de custos da

empresa selecionada foi efetuado basicamente nas operações de retail, pois são as que

correspondem a 90% (noventa por cento) do faturamento total da empresa.

Dentre os três métodos de alocação de custos dos departamentos de suporte aos

departamentos operacionais existentes, a empresa utiliza o método direto. A literatura

recomenda, quando há interações entre os departamentos, a utilização do método recíproco

ou, com menor precisão, o método gradual. Embora existam alguns serviços prestados entre

os centros de custos de suporte, o valor destes é insignificante. Como se pode perceber no

Fluxograma de Apuração de Custos por loja, os departamentos que compõem o centro de

Custos de Administração prestam serviços aos outros Centro de Custos de Suporte. O valor
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destes , entretanto, é insignificante quando comparado com os demais e a literatura

recomenda como primeiro critério para a escolha do método a ser empregado a relação

benefício/custo. Neste caso específico, o método direto é o que oferece a melhor relação.

Para atribuir os custos dos departamentos de serviços aos operacionais, a empresa,

ao contrário do apresentado no referencial teórico, seção 2, item 2.1.3, não utiliza o

custeamento por ordem de serviço, mas, o custeamento por processo (ou contínuo). Todos

os custos são agregados às contas dos clientes à medida que incorrem e encerradas ao final

de cada período e não ao final de cada tarefa executada como ocorrem nos sistemas por

ordem de produção. Cada loja equivale a um departamento de uma empresa, onde ocorrem

processos que geram produtos ou serviços similares para diferentes clientes, enquanto que,

na ordem de produção, são fornecidos produtos ou serviços com características individuais

para cada cliente. Os custos acumulados em cada loja servem para informar o custo por m2,

por homem, etc.

A principal característica das organizações prestadoras de serviços é possuir seus

maiores custos concentrados na mão-de-obra, e a empresa em questão não foge à regra.

Segundo a pessoa responsável entrevistada, os custos totais de mão-de-obra somam, na

prática, o dobro do valor pago em salários, devido aos encargos atribuídos à organização

pela atual legislação trabalhista.

Conforme já citado no item 2.4 deste trabalho, a literatura adotada afirme que:

O material direto é freqüentemente insignificante para as organizações
prestadoras  de  serviços,  devendo  ser  incluído  em  despesas  indiretas.

A mão-de-obra de serviços e os custos relativos a ela, normalmente, são
maiores que os demais custos, por isso, a taxa de rateio de despesas
indiretas de prestadoras de serviços são freqüentemente baseada em mão-de-
obra.(Gayle, 1996)

Na empresa estudada, encontramos o contrário. Os materiais diretos não são

incluídos em despesas indiretas, pois cada cliente contrata um tipo de serviço com

especificações distintas, fazendo com que sejam utilizados produtos diferentes para cada

caso, e tais produtos não são em quantidades tão insignificantes a ponto de serem tratados

como despesas indiretas. Eles são alocados diretamente à conta do cliente conforme

requisição.

Embora a literatura também afirme que, freqüentemente as taxas de rateio sejam

baseadas em mão-de-obra, neste aspecto, foram encontradas divergências. A empresa não

rateia todos os seus custos indiretos com base na quantidade de funcionários (ou horas de

mão-de-obra) envolvidos em cada operação. Cada centro de custo de suporte possui sua

base de rateio específica, conforme advoca a teoria de custo ABC (Activity Based Costing):
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(...) Enquanto que a sistemática convencional rateia as despesas indiretas usualmente na

mesma proporção das horas de mão-de-obra direta efetivamente gastas, o sistema ABC o

faz segundo alguns fatores, denominados direcionadores de custos, que distribuem de

forma mais adequada essas despesas, acumuladas previamente em centros de atividades

que consomem recursos.(Cogan, 1995), Em sendo assim, sobre os direcionadores de custos

utilizados, valem os seguintes comentários:

a) Os direcionadores de custos para os setores de supervisão de retail, depósito e

manutenção são, respectivamente, a quantidade de subordinados, o volume por loja e a

quantidade/tipo de equipamentos por loja. A utilização destes direcionadores encontra

respaldo na literatura e é amplamente difundida na prática operacional de boa parte das

empresas que possuem estrutura organizacional semelhante à da empresa analisada. Não há

dúvidas quanto à adequação.

b) Cabe, entretanto, ressaltar que a adequação da utilização do volume de

faturamento como direcionador de custos indiretos de Administração Geral é discutível.

Lojas que representam alto faturamento não representam, necessariamente, alta

lucratividade. Mas, no entanto, podem representar uma “vitrine” para difundir a marca dos

serviços prestados. Assim, estas lojas podem ter um alto faturamento e baixa lucratividade,

o que não representa uma incoerência do ponto de vista de marketing. O valor que se deixa

de lucrar pode ser visto como um “investimento em propaganda”. Na verdade, pode estar

havendo uma sobrecarga de custos nas lojas que se enquadrem nesta situação. O ponto a

favor desta prática é que os valores acumulados nesse centro de custos é pequeno quando

comparados aos outros.

No que tange à depreciação, as máquinas utilizadas em cada loja possuem suas

quotas de depreciação a apropriar diretamente nos custos da operação nas contas dos

clientes. E os demais equipamentos utilizados pela empresa são apropriados através da

mesma base de rateio utilizada pela administração geral.

De uma forma geral, a empresa se apresenta bem estruturada e vem utilizando

adequadamente as informações de custo que produz. Essas, naturalmente, reflete no

apreçamento de seus serviços, que tem como base em uma expectativa de custos por m².

Em resumo: a avaliação do preço, da garantia de seus serviços e a de performance das lojas

tem como benchmark o custo por m².

5  Conclusão

Inicialmente, a Contabilidade de Custos se preocupava em mensurar estoques e
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resultados. Entretanto, como toda ciência em contínua evolução, ela passou a ser utilizada

também como ferramenta de controle para auxiliar a tomada de decisões, principalmente as

que dizem respeito a preço, tendo em vista a necessidade de manter competitiva em uma

economia cada vez mais globalizada. E foram estas duas novas finalidades que

contribuíram para a ampliação da utilidade da contabilidade de custos em empresas que não

possuem estoques, tais como as organizações prestadoras de serviços.

Através desta pesquisa, foi possível verificar que, embora a contabilidade de

custos tenha sido desenvolvida basicamente para organizações industriais, é claramente

possível adaptá-la às necessidades das prestadoras de serviços.

Deve-se fazer um estudo em sua estrutura organizacional, identificar seus

departamentos operacionais, de suporte, estudar como é executada sua principal atividade,

o fluxo de seus custos e, finalmente verificar quais seriam seus pontos importantes para que

se possa exercer o adequado controle e proporcionar as melhores condições para as tomadas

de decisões.

Ao estudar esta empresa, foi encontrada uma dificuldade também existente em

uma indústria quando o assunto é a alocação dos custos dos departamentos de suporte aos

departamentos operacionais: a subjetividade. Esta dificuldade ficou caracterizada ao se

analisar a distribuição dos custos indiretos de Administração Geral aos departamentos

operacionais.

Verificou-se, também, que a empresa adota critérios de rateio dos custos indiretos

diferentes nos seus diversos departamentos de suporte, embora a literatura advoque, vide

Cap. 2, item 2.4, que a maioria das organizações adotem as horas de mão-de-obra como

base de alocação. Tal constatação mostra que a empresa escolhe as taxas que melhor se

adequam as suas necessidades, melhorando a qualidade das informações contábeis

necessárias aos administradores dos recursos para que estes consigam satisfazer ao máximo

os anseios dos clientes. É a aplicação sistemática da teoria de custos ABC, que prega a

utilização de taxas diferentes em busca de uma melhor adequação e qualidade de

informação. Apenas é discutível o emprego do volume de faturamento como direcionador

de custos indiretos de Administração Geral. Pelos motivos já expostos na seção anterior

deste trabalho, talvez, como sugestão pudesse ser usada a lucratividade/loja. A assertiva

para a utilização deste direcionador de custo é: todas as lojas contribuem na mesma

proporção para pagar estes custos. Sem dúvida, cabe uma análise mais detalhada, levando

em consideração os diversos aspectos mercadológicos da questão, além dos econômicos e

contábeis.

Finalmente, a empresa utiliza a Contabilidade de Custos na plenitude do que esta
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ferramenta é capaz de proporcionar, uma vez que, com base nas informações geradas,

compõe seus preços e exerce um controle eficiente de sua performance.
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