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Resumo 
Os sistemas tradicionais de orçamento muitas vezes não atendem sua função básica de 
prover instrumentos capazes de adequadamente representar financeiramente as metas 
estratégicas da organização e de acompanhar e controlar os resultados de sua operação, 
indicando novos rumos e a adoção de medidas necessárias que orientem ações na 
busca do cumprimento dos objetivos traçados. 

Este artigo indica que com a adoção de um sistema de custeio baseado em atividades 
(Activity-Based Costing – ABC), os gestores dispõem de informações mais precisas sobre 
os processos operacionais desenvolvidos na empresa e sobre o consumo dos recursos 
postos à sua disposição, informações estas que podem melhor orientar suas funções de 
planejamento e controle. 

Conforme será discutido, especialmente nas empresas prestadoras de serviço, que 
apresentam características que tornam a estrutura de seu orçamento diverso das 
organizações industriais, a aplicação das informações obtidas a partir do ABC mostra-se 
como uma importante ferramenta de apoio no desenvolvimento orçamentário e no 
controle e acompanhamento dos resultados. 
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1. Introdução 
Este trabalho é um estudo descritivo que busca apresentar diversas variáveis envolvidas 
no desenvolvimento de um processo orçamentário e como as informações obtidas a partir 
de um sistema de custeio ABC podem ser utilizadas para melhor balizar as previsões do 
orçamento e ajudar na obtenção de resultados que atendam, de forma mais adequada, 
suas finalidades de apoio à decisão, planejamento e controle. 

O estudo está baseado em uma revisão da teoria e não pretende identificar razões e 
explicar o relacionamento entre as variáveis apresentadas, não podendo, portanto, ser 
classificado como um estudo exploratório segundo ensinam Cooper e Schindler 
(2003:31), abrindo, no entanto, horizontes para novas pesquisas baseadas em estudos 
de caso de forma a aprofundar algumas das questões que serão apresentadas.  

 

 

 

2. Objetivo 
O objetivo deste artigo é apontar os elementos e informações derivadas de um sistema 
de custeio ABC e de um sistema orçamentário e como estes elementos podem se 
relacionar entre si, indicando algumas possíveis aplicações das informações de custos no 
apoio ao desenvolvimento do processo orçamentário. 

Será dado maior enfoque a organizações do setor de serviços, mais especialmente ao 
setor de serviços financeiros, apresentando-se algumas nuances específicas que 
justificam a diferenciação da abordagem que deve ser aplicada quando do estudo de 
empresas do setor.   

 

 

 

3. Planejamento e o processo orçamentário 

O processo orçamentário está intimamente relacionado ao planejamento das ações de 
curto e de longo prazo e, dependendo da forma como for utilizado dentro das 
organizações, pode se configurar num instrumento importante no acompanhamento da 
concretização dos objetivos planejados. Para Sanvicente e Santos (1995:16): 

“Planejar é estabelecer com antecedência as ações a serem executadas, estimar 
os recursos a serem empregados e definir as correspondentes atribuições de 
responsabilidade em relação a um período futuro determinado, para que sejam 
alcançados satisfatoriamente os objetivos porventura fixados para uma empresa e 
suas diversas unidades”.  

Figueiredo e Caggiano (1997:106) explicam que o planejamento de longo prazo envolve 
a determinação dos objetivos da empresa e a determinação de um plano para alcançá-
los, enquanto que “o orçamento representa, em termos financeiros e à luz das condições 
correntes, a expressão destes planos”. O orçamento de longo prazo dá suporte ao 
planejamento estratégico que, de acordo com Zimmerman (1997:249), é o processo pelo 
qual os gestores definem os objetivos gerais da empresa e as táticas para alcança-los, 
decidindo em que mercados atuar, o que produzir e a que combinação custo-qualidade 
oferecer estes produtos. 

Kotler (1998:76) afirma que o planejamento estratégico definido pela corporação deve 
prever a definição das unidades estratégicas de negócio (UEN) e a alocação de recursos 
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a cada UEN. As unidades estratégicas de negócio podem ser entendidas como centros 
de responsabilidade. 

Figueiredo e Caggiano (1997:211) definem centro de responsabilidade como “um 
segmento da organização em que cada gestor responsabiliza-se pelo seu desempenho”. 
Sanvicente e Santos (1995) classificam os centros de responsabilidade em três tipos: 
centros de resultados, centros de investimento e centros de custos. Já Horngren, Foster e 
Datar (2000) elencam os centros de custos, receitas, lucro (responsáveis por receitas e 
custos) e investimento (responsáveis por receitas, custos e investimentos) como os 
quatro principais tipos de centros de responsabilidade. Segundo Campiglia e Campiglia 
(1995:367), devem-se prever responsáveis pela produção (custos), vendas (receitas), 
investimentos (imobilização de capital) e administração (despesas). 

Assim, os centros de responsabilidade de vendas são centros de resultado que 
representam as áreas onde serão contabilizadas as receitas da companhia, mas que, por 
outro lado, registram uma contrapartida de despesas (e custos) geralmente reduzida se 
comparada com os demais centros de responsabilidade (produção, investimentos e 
administração). As despesas da companhia estão concentradas principalmente nos 
centros de custos responsáveis pelas atividades administrativas e de produção (áreas 
diretamente envolvidas na prestação de serviços, no caso de empresas do setor de 
serviços, responsáveis pela entrega – delivery – dos serviços ao cliente final). 

A organização e controle da empresa baseados na estrutura de centros de resultado 
prevêem a existência de um sistema de contabilidade por responsabilidade, que é 
definida por Horngren, Foster e Datar (2000:134) como “o sistema que mede os planos 
(pelos orçamentos) e ações (pelos resultados reais) de cada centro de responsabilidade”. 

O processo orçamentário tradicional normalmente é um exercício de planejamento 
financeiro em que a alta administração da empresa define metas que devem ser 
traduzidas em forma de demonstrativos de receitas e despesas pelos diversos 
responsáveis. A existência de uma estrutura organizacional definida na forma de centros 
de responsabilidade assegura o desempenho de tarefas individuais e facilita o controle.  

No glossário de termos de Activity-Based Management (gestão baseada em atividades – 
ABM) do CAM-I (Consortium for Advanced Manufacturing – International), orçamento é 
entendido como um valor projetado de custo ou receita para uma atividade ou unidade 
organizacional cobrindo um período de tempo específico ou qualquer plano para a 
coordenação e controle de recursos e gastos. 

O processo orçamentário está principalmente calcado na estimativa de vendas que 
baliza, então, as metas de produção, investimentos e despesas, gerando daí as 
projeções de fluxo de caixa, balanço patrimonial e demonstrativo de resultados. Definido 
o orçamento de receitas (vendas), pode-se determinar a capacidade produtiva necessária 
para atender aquelas metas e conseqüentemente, a estrutura física, de material, de 
pessoas etc. – recursos que se traduzem em custos – que dará suporte àquela produção 
(ou volume de prestação de serviços). 

Schubert (1987) resume os pontos expostos até aqui relatando que sob um enfoque 
hierárquico, o orçamento inicia-se com a definição das estratégias pelo Conselho de 
Administração da empresa, seguida pela definição de metas, critérios e políticas pela 
Diretoria Executiva de forma a balizar a tradução numérica daquelas metas, através da 
discussão entre os diversos centros de responsabilidade, que definem os orçamentos de 
venda, produção, estoque, despesas e investimentos que são consolidados em balanços 
e demonstrativos de resultado para acompanhamento e controle. “A elaboração de 
orçamento é uma tarefa de todos na empresa” (Schubert, 1987:64), ou pelo menos 
deveria ser. 

Conclui-se com base nas observações já apresentadas que, tradicionalmente, a 
abordagem utilizada na confecção e acompanhamento do orçamento (por centros de 
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responsabilidade) é bastante focada no caráter funcional da empresa, em seu 
organograma. 

 

 

 

4. Orçamento e Controle 
Horngren, Foster e Datar (2000:135) definem controle como o “grau de influência que um 
determinado gerente possui sobre os custos, receitas ou outros assuntos em causa”. A 
administração do orçamento, com base na definição de centros de responsabilidade, 
pressupõe o relacionamento da responsabilidade do gestor com o controle dos resultados 
obtidos. 

Para Frezatti (1999:37) “uma abordagem adequada do planejamento de negócios é 
aquela que considera o orçamento como a forma de controle do resultado futuro”. 
Planejar pressupõe apurar e monitorar os resultados, comparando-os com as metas 
estabelecidas, redirecionando o curso das ações de forma a corrigir eventuais desvios 
identificados. Assegurar que o comportamento e as decisões estejam consistentes com 
metas e estratégias, de acordo com Slagmulder (1997), é a principal proposta do controle 
gerencial. 

Destacando a importância do controle nas organizações para a garantia do sucesso do 
planejamento e a objetivação do processo orçamentário, Welsch (1983:42) apresenta as 
principais atividades da função de controle como sendo: 

1. medidas de desempenho relacionadas aos objetivos predeterminados; 

2. comunicação dos resultados aos devidos interessados; 

3. análise das diferenças em relação aos objetivos para identificação de possíveis 
causas; 

4. consideração de alternativas de ação para correção das deficiências identificadas; 

5. escolha e adoção da melhor alternativa; 

6. acompanhamento para avaliação da eficácia da ação corretiva e retroalimentação 
do sistema de acompanhamento e controle. 

Os métodos de acompanhamento de resultados e controle gerencial devem ser 
adaptados às necessidades da empresa. Os instrumentos de controle adequados 
fornecem informações com tempestividade, possibilitando assim a tomada de ações 
corretivas e pró-ativas em tempo hábil e não simplesmente relatam e diagnosticam as 
causas dos problemas muito depois do acontecido, não permitindo ao administrador 
redirecionar suas decisões de forma a equacionar as situações adversas identificadas. 

Segundo Campiglia e Campiglia (1995), o orçamento é o instrumento básico e 
fundamental para a administração de uma empresa e o controle orçamentário monitora 
se as metas definidas no planejamento serão atingidas através do acompanhamento da 
venda, da produção, do lucro e do resultado financeiro.  

O orçamento é um instrumento de controle e também de suporte à avaliação de 
desempenho. “As mensurações de desempenho devem ser consistentes com os 
objetivos da empresa” (Martins, 1998:315). A avaliação de desempenho tem como 
objetivos determinar a eficiência no atingimento dos resultados pelos centros de 
responsabilidade, identificar ações corretivas, assegurar a motivação dos gestores na 
consecução das metas e comparar desempenhos entre áreas de forma a identificar 
oportunidades de melhoria (Figueiredo e Caggiano, 1997). 
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Welsch (1983:50) enumera dez princípios fundamentais para o planejamento e controle 
de resultados: envolvimento administrativo, adaptação organizacional, contabilidade por 
responsabilidade, orientação para objetivos, comunicação integral, expectativas realistas, 
oportunidade, aplicação flexível, reconhecimento do esforço individual e do grupo e 
acompanhamento.  

Dois aspectos devem ser ressaltados: a questão das expectativas realistas, devidamente 
balizadas pela capacidade instalada disponível pela empresa e pelas condições de 
mercado, e a aplicação flexível, em que a constante adaptação e agilidade do sistema de 
acompanhamento orçamentário, retratando as mudanças estruturais e ambientais 
(internas e externas) que causam impacto no negócio, possibilita o melhor 
aproveitamento de oportunidades e evita o “engessamento” na condução da empresa, 
uma vez que acreditamos na máxima que afirma que “a mudança é a única constante”.  

Apesar de a flexibilidade do orçamento, a princípio, apresentar-se como uma 
necessidade básica diante da grande competitividade do mercado e das muitas variáveis 
envolvidas no planejamento, existem orçamentos tanto estáticos como flexíveis. 
Horngren, Foster e Datar (2000:154) explicitam os dois conceitos: 

“O orçamento estático é aquele baseado em um único nível de produção e não é 
alterado ou ajustado após ter sido estabelecido, apesar da existência de 
divergência com o nível de produção real (ou com a receita e direcionadores de 
custo reais). O orçamento flexível é alterado de acordo com as mudanças no nível 
de atividade real”. 

Dando suporte ao planejamento estratégico e operacional, ao processo de 
orçamentação, ao controle de resultados e à avaliação de desempenho, além de integrar 
as informações de custos, as empresas desenvolvem um sistema de informações 
contábil-gerencial que deve ser o mais aderente possível com suas necessidades. 
Comentamos na próxima seção alguns aspectos destes sistemas. 

  

 

 

5. Sistema de Informações contábil-gerencial 
Sistema, conforme define a Fundação PNQ, é um conjunto de elementos que se 
relacionam entre si com uma finalidade comum, formando um todo dinâmico. 

De acordo com Figueiredo e Caggiano (1997:36) o sistema de informação contábil-
gerencial é composto de: 

• Orçamento: planos específicos em termos de datas e unidades monetárias que 
visam orientar a empresa a atingir seus objetivos; 

• Custos: medidas monetárias dos sacrifícios para se alcançar os objetivos, 
auxiliando na avaliação de alternativas de cursos de ação; 

• Contabilidade: informação e mensuração de eventos que afetam a tomada de 
decisão. 

Boas decisões resultam em crescimento financeiro das empresas e no aumento de valor 
criado para seus acionistas. “Um sistema de informações gerenciais (SIG) deve analisar 
as atividades financeiras históricas e atuais, projetar as necessidades futuras e controlar 
o uso dos recursos no tempo” (Stair, 1996:214). As fontes que alimentam o SIG são o 
plano estratégico, os sistemas de processamento de transações e as informações da 
concorrência (Stair, 1996). 
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Porter (1986) afirma que o sistema de contabilidade, as convenções contábeis, a forma 
de avaliar estoques e a metodologia de alocação de custos que uma empresa adota são 
componentes importantes quando se quer analisar a estratégia por ela adotada. Com 
base nos comentários de Porter, pode-se inferir que as empresas terão melhores 
desempenhos e estarão mais aptas a adaptarem-se às condições e mudanças do 
mercado quando dispõem de sistemas de informação adequados que dêem efetivo 
suporte à tomada de decisões.  

Segundo Welsch (1983:54) “o sistema contábil deve ser organizado de acordo com a 
estrutura de responsabilidade da empresa”, afirmação que reforça a abordagem por 
centros de resultado, inclusive de forma a facilitar o acompanhamento orçamentário 
tradicional. Esta organização do sistema contábil é também de grande valia para a 
estruturação de um sistema de custeio baseado em atividades. Apesar de extrapolar as 
fronteiras funcionais, configuradas pelos centros de responsabilidade, no momento em 
que focalizam os processos e suas atividades, executadas nas diversas áreas da 
empresa, o sistema ABC necessita identificar os custos registrados nas áreas 
responsáveis pelo desempenho das atividades de forma a devidamente alocar os 
recursos por elas consumidos.  

Na contabilidade de custos, um departamento, que muitas vezes confunde-se com um 
centro de resultado, uma vez que também está vinculado à estrutura organizacional da 
empresa, é representado por “homens e máquinas (na maioria dos casos), que 
desenvolve atividades homogêneas” (Martins, 1998:70). Martins (1998:71) afirma 
também que “na maioria das vezes um departamento é um centro de custos”, onde são 
acumulados os custos para posterior alocação aos produtos ou a outros departamentos. 

Destacamos também a importância da integração da gestão de custos com o processo de 
gestão da empresa como um todo, conforme apontado por Martins (1998:315), abordagem 
que vem sendo denominada pela expressão “Gestão Estratégica de Custos”. Nakagawa 
(1994:40) apresenta o conceito, relacionando os custos das atividades com o consumo de 
recursos: 

“A quantidade, a relação de causa e efeito e a eficiência e eficácia com que os 
recursos são consumidos nas atividades mais relevantes de uma empresa 
constituem o objetivo da análise estratégica de custos”. 

Nos elementos enumerados nos parágrafos anteriores, percebe-se que o sistema de 
custos e o planejamento estratégico devem estar intrinsicamente relacionados com o 
sistema orçamentário e assim, evidencia-se a possibilidade da aplicação das informações 
de custos no desenvolvimento e acompanhamento do orçamento. 

Visando a melhoria de desempenho dos sistemas, em relação a seus aspectos 
tecnológicos e operacionais, muitas empresas de grande e médio porte estão adotando 
sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), integrando os sistemas de informação 
gerencial e contábil com sistemas financeiros, de vendas, recursos humanos, compras 
entre outros (Neumann, 2001). Burlton (2001:29) comenta que a disponibilização de 
informação confiável, onde e quando é requisitada, significa que os novos negócios e 
processos não podem ser imaginados e estruturados sem se considerar as restrições 
tecnológicas. Martins (1998:28) alerta para a necessidade da boa qualidade dos dados 
que alimentam um sistema de informações: 

“O sistema representa um conduto que recolhe dados em diversos pontos, 
processa-os e emite, com base neles, relatórios (...) em hipótese alguma, de 
qualidade melhor do que a qualidade dos dados recebidos no início do 
processamento”. 
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6. Abordagem do desenvolvimento orçamentário sob o enfoque das 
atividades 
É fundamental para o sucesso do orçamento, ou melhor, para sua utilização efetiva como 
instrumento de planejamento, controle e tomada de decisões e não apenas como “peça 
de ficção” (mas que, no entanto, é mandatória na tradicional administração financeira das 
empresas), que as metas definidas no planejamento estratégico estejam devidamente 
traduzidas em ações operacionais que conduzam a empresa à consecução daquelas 
metas. Figueiredo e Caggiano (1997) comentam que a compreensão da capacidade 
produtiva, recursos disponíveis e condições de mercado são também fatores 
determinantes no desenvolvimento do exercício orçamentário, uma vez que, são 
aspectos que devem ser observados quando do planejamento estratégico e operacional 
de uma empresa. 

O alinhamento da estratégia aos processos operacionais é requisito básico para conectar 
o orçamento à realidade da empresa e de seus negócios, trazendo à tona a 
responsabilidade daqueles envolvidos na execução das atividades no que diz respeito ao 
cumprimento das metas estratégicas definidas pela alta administração.  

O instrumento Balanced Scorecard, proposto por Kaplan e Norton (1992) em artigo 
apresentado à Harvard Business Review, descreve um método de acompanhamento da 
consecução dos objetivos estratégicos sob diferentes perspectivas, sendo duas delas, a 
perspectiva financeira e a de processos internos (Campos, 1998). O relacionamento entre 
o desempenho dos processos internos e os resultados financeiros é uma primeira 
indicação que as informações relativas aos custos de um processo podem contribuir para 
o desenvolvimento de indicadores financeiros. Observa-se, portanto, com base neste 
enfoque, indicativos da interação das informações de custos (de processos, portanto 
advindas de um sistema de custeio baseado em atividades, conforme será explicitado 
mais adiante) com a tradução financeira do planejamento estratégico e operacional, 
representada pelas peças orçamentárias. 

Rummler e Brache (1992:56) dizem que “uma organização é tão efetiva quanto seus 
processos” e que seus objetivos “somente podem ser atingidos por processos lógicos de 
negócio (...)”. Miller (1996:202) também apresenta o relacionamento entre o planejamento 
estratégico e as atividades que caracterizam o plano operacional que lhe dá sustentação: 

“O propósito do plano estratégico é identificar as ameaças e oportunidades de 
longo prazo, avaliar estratégias alternativas e então selecionar a estratégia que irá 
criar maior valor no longo prazo. Planos operacionais representam um conjunto 
mais detalhado de objetivos, ações, responsabilidades, medidas, recursos e 
prioridades a serem executadas no curto prazo. Atividades representam o trabalho 
necessário para o cumprimento daquilo que foi definido no plano estratégico e 
operacional. Planos estratégicos, planos operacionais e atividades devem estar 
conectadas e integradas entre si”. 

Para agregar valor, as organizações devem rever os fatores que irão possibilitar o 
cumprimento de seus objetivos (Brimson e Antos, 1999). Estes fatores são seus 
processos internos (atividades), ou seja, uma vez que as atividades são a essência da 
operação da empresa, o meio pelo qual será posta em prática a estratégia corporativa, é 
fundamental que o administrador não apenas trabalhe o orçamento, que faz parte do 
exercício de planejamento, com foco nos centros de responsabilidade (visão funcional), 
mas que também observe o relacionamento entre as áreas da empresa e a forma como 
os recursos a elas disponibilizados são efetivamente consumidos. Este consumo se dá 
através da execução de atividades. 

Os sistemas tradicionais de custos geralmente refletem a estrutura organizacional, na 
maioria dos casos, funcional. O ABC apresenta uma visão horizontal, custeando os 
processos que, via de regra, são interdepartamentais, indo além da organização funcional 
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(Martins, 1998:305). Os orçamentos expressam financeiramente os efeitos projetados 
das atividades (Horngren, Foster e Datar, 2000). 

Reforçando ainda estes argumentos, Pereira (2001:39) apresenta a empresa como um 
sistema que transforma recursos (materiais, humanos, financeiros, tecnológicos etc.) em 
produtos e serviços, através de processos, compostos de diversos processos menores, 
interdependentes, que são suas atividades. 

Um processo, segundo Rummler e Brache (1992:55) “pode ser visto como uma ‘cadeia 
de agregação de valores’” e, portanto, à medida que as suas atividades componentes vão 
sendo executadas, seus custos vão sendo agregados. 

Pereira (2001:46) continua o seu raciocínio ressaltando a questão da relevância do foco 
em processos para atendimento das estratégias do negócio, quando, por exemplo, a 
empresa volta a sua atenção para explorar novos mercados ou para desenvolver novos 
produtos: 

“A existência de mercados alternativos requer da empresa uma ampliação da sua 
visão de negócios, desenvolvendo sua competitividade não apenas em relação a 
seus produtos finais, mas também em todas as atividades que desenvolve 
internamente ou sejam requeridas para seu negócio principal”. 

Horngren, Foster e Datar (2000:137) apontam algumas críticas que invariavelmente são 
feitas ao “orçamento tradicional” (que está orientado à visão de centros de 
responsabilidade e, portanto, não focada em processos) e algumas propostas de 
mudança a elas endereçadas. Destacamos, na tabela 1, alguns destes pontos. 

 

Tabela 1 – Críticas ao orçamento tradicional e propostas de alteração 
Críticas ao orçamento tradicional Propostas de mudança 

Confiança excessiva na extrapolação de 
tendências passadas. 

Vincular o orçamento explicitamente à 
estratégia. 

Cortes percentuais fixos na tabela, quando as 
versões anteriores de um orçamento fornecem 
“resultados inaceitáveis”. 

Utilizar orçamentos baseados em atividade 
para orientar os setores com vistas à redução 
de custos. 

Os orçamentos examinam áreas funcionais 
isoladas, como se elas fossem independentes.

Adoção explícita de um enfoque interfuncional, 
em que as interdependências entre as áreas 
de atividade da cadeia de valor sejam 
reconhecidas. 

 
 
 

7. O Custeio Baseado em Atividades (ABC) 
A abordagem do ABC e a aplicação das informações por ele geradas orientam a empresa 
na adoção de uma visão de gerenciamento por processos. Muitas são as defesas no 
sentido de exaltar a importância do reconhecimento dos processos e da adoção de uma 
visão horizontal (em contraposição à vertical, característica da abordagem funcional). 

Segundo Player e Cobble (1999), o gerenciamento baseado em processos pressupõe 
quatro elementos: um sistema de informação contábil-gerencial, informações baseadas 
em atividades, orientação pró-ativa da tomada de decisão e abordagem 
transorganizacional (ultrapassando fronteiras funcionais). 

De acordo com Kotler (1998:74) uma empresa pode satisfazer suas metas de satisfação 
apenas administrando e vinculando processos de trabalho. Hunt (1996) diz que temos 
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duas opções: podemos ignorar os processos e esperar que eles sejam como desejamos 
ou, podemos entendê-los e gerenciá-los. Burlton (2001:73) enfatiza que os processos 
formam o ativo de uma organização, tanto quanto seus funcionários, instalações e 
informações. Brimson (1996:83) afirma que “um sistema gerencial estruturado em 
atividades assegura que os planos sejam transmitidos para o nível em que as ações 
possam ser tomadas”. Rummler e Brache (1992:56) ratificam a importância do 
gerenciamento dos processos afirmando que “uma organização é tão efetiva quanto seus 
processo”. Miller (1996:3) nos diz que processos e atividades são o sistema nervoso 
central da organização baseada em processos e representam a essência do que a 
organização faz para criar valor para seus clientes e acionistas. 

Burlton (2001:72) quando apresenta a definição de processos de negócio diz que, para o 
reconhecimento de um verdadeiro processo, são identificadas entradas de várias 
naturezas – tais como consumíveis, informação, conhecimento – que são transformadas 
em saídas e resultados, de acordo com guias (políticas, normas, conhecimentos 
individuais, atividades padronizadas) com o emprego de recursos, que incluem 
instalações, equipamentos, tecnologias e pessoas. 

Rummler e Brache (1992) classificam os processos em três categorias: 

• processos de clientes: resultam em um produto ou serviço que é recebido por um 
cliente externo à organização; 

• processos administrativos: geram produtos invisíveis aos clientes externos, mas 
que são essenciais ao gerenciamento efetivo dos negócios; 

• processos de gerenciamento: incluem as decisões que os gerentes devem tomar 
para apoiar os processos de negócio.  

Também dentro do estudo dos processos empresariais, podemos classificá-los em dois 
grupos: processos operacionais e de suporte. Os processos operacionais são todos 
aqueles diretamente relacionados com um produto ou serviço da empresa, enquanto os 
processos de suporte, também reconhecidos como processos administrativos, são 
aqueles comuns à maioria das empresas, responsáveis, como o próprio nome diz, pelo 
suporte à execução dos demais processos organizacionais. 

No glossário de termos de ABM do CAM-I, o ABC está definido como uma metodologia 
que mede o custo e o desempenho de atividades, recursos e objetos de custeio. 
Recursos são atribuídos a atividades e então atividades são atribuídas a objetos de 
custeio com base em sua utilização. O ABC reconhece o relacionamento causal que 
direciona os custos às atividades. 

Ching (1997:41) define o ABC como algo além de uma simples metodologia de cálculo de 
custos, um método de gestão que orienta a empresa para o adequado aproveitamento de 
seus recursos: 

“ABC é um método de rastrear os custos de um negócio ou departamento para as 
atividades realizadas e de verificar como estas atividades estão relacionadas para 
a geração de receitas e consumo dos recursos”. 

Rafiq (2002) ressalta que o valor inerente do sistema de custeio baseado em atividades 
está na sua habilidade em prover a empresa com uma base de dados crítica que possibilita 
a análise do custo das atividades, tornando as decisões corporativas mais objetivas e 
medindo o impacto destas decisões. 

Na abordagem do ABC, o gerenciamento dos custos vê a empresa como um conjunto de 
atividades. Uma atividade descreve o que a empresa faz, a maneira pela qual os recursos 
(materiais, mão-de-obra, tecnologia) são transformados em produtos ou serviços. Brimson 
(1996:62) afirma que “em última análise, uma empresa pode gerenciar apenas o que faz – 
suas atividades”. 
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Brimson (1996:62) define atividade como “uma combinação de pessoas, tecnologia, 
matérias-primas, métodos e ambiente para gerar determinado produto ou serviço”. Para 
realizar seus processos, as empresas consomem recursos – mão-de-obra, matérias-
primas, máquinas etc. – que podem ser próprios ou de terceiros (Kotler, 1998). Boisvert 
(1999:26) aponta que a compreensão das atividades responde a pergunta “por que os 
custos foram realizados?”. 

Já Nakagawa (1994:42) apresenta atividade como: 

“(...) um processo que combina, de forma adequada, pessoas, tecnologias, 
materiais, métodos e seu ambiente, tendo como objetivo a produção de produtos. 
Em sentido mais amplo, entretanto a atividade não se refere apenas a processos 
de manufatura, mas também à produção de projetos, serviços etc., bem como às 
inúmeras ações de suporte a esses processos”. 

A Metodologia ABC consiste basicamente em identificar as atividades relacionadas aos 
processos inerentes a um objeto de custeio, alocando os recursos consumidos por estas 
atividades para determinação de seus custos e, por conseqüência, dos objetos de custeio 
com as quais se relacionam.  

Define-se como objeto de custeio (ou de custo) tudo aquilo que se deseja identificar o 
custo: um produto ou serviço (ou parte destes), um cliente, segmento de clientes, região 
geográfica, canal de distribuição etc. Boisvert (1999:92) conceitua objeto de custeio como 
aquilo que se pretende medir, sejam bens ou serviços, sejam igualmente os fornecedores 
ou clientes. Horngren, Foster e Datar (2000:707) definem objeto de custeio como “algo para 
o qual se deseja medição separada dos custos”. 

O custo da atividade será expresso em termos de uma medida de volume, pela qual os 
custos de um certo processo variem de forma mais direta (por exemplo, quantidade de 
ordens de compra ou quantidade de fornecedores), sendo conhecido como medida de 
atividade, que pode ser uma entrada, produção ou atributo físico. 

Os relacionamentos de recursos, atividades e objetos de custeio são representados pelos 
direcionadores de custos (cost drivers). Segundo o glossário de termos de ABM do CAM-I, 
direcionador de custo é qualquer fator que gera uma mudança no custo de uma atividade. 
O direcionador de recursos (ou de primeiro estágio) representa a medida da quantidade de 
recursos consumidos por uma atividade e o direcionador de atividades (ou de segundo 
estágio) é definido como a medida da freqüência e intensidade das demandas feitas pelos 
objetos de custeio às atividades. 

Assim, o ABC compõe-se de três etapas fundamentais: a identificação dos recursos e dos 
responsáveis pelo seu consumo (facilitada, conforme já comentado, pela definição dos 
centros de responsabilidade nos procedimentos que compõem o sistema de informações 
contábil-gerencial), a alocação dos recursos às atividades e finalmente o relacionamento 
(atribuição) dos custos destas atividades aos objetos de custeio. 

É importante ressaltar também que o sistema de informações contábil tem de estar, em 
termos de tecnologia, preparado para fornecer os dados para o cálculo dos custos com 
base na metodologia ABC. Estes dados, além dos financeiros, contemplam dados 
estatísticos, representativos dos direcionadores (acionadores) de custos. Os sistemas 
ERP, conforme citado por Neumann (2001), podem ajudar neste papel. Gagliardi 
(1996:154), referenciando os gerenciadores de banco de dados que dão suporte aos 
sistemas de informações, reforça que “o sistema deve ter condições de contabilizar o 
número de transações que influenciam um acionador de custo em particular, bem como a 
quantia de dólares (ou reais) envolvida”.     
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8. Características das empresas de serviço 
Segundo Kotler (1998:414), as empresas de serviço apresentam quatro características 
importantes: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 

Segundo Horngren, Foster e Datar (2000:26), “as empresas do setor de serviço fornecem 
serviços ou produtos intangíveis a seus clientes”. Serviços, diferentemente de produtos, 
não podem ser vistos, testados ou sentidos antes de serem adquiridos. O fato de serem 
intangíveis e de normalmente não apresentarem elementos de custos diretamente 
relacionados, pelo menos não no nível de representatividade que este tipo de custo é 
encontrado nos produtos manufaturados, dificulta a definição da sistemática de atribuição 
dos custos aos serviços.  

Empresas de serviço apresentam um alto percentual de custos indiretos, ou seja, custos 
que não estão diretamente relacionados com o “processo produtivo”, com as atividades 
que dão origem ao serviço que está sendo oferecido. Estes custos, em sua maioria fixos, 
são por vezes alocados através de critérios de rateio baseados em volumes, que podem 
distorcer sobremaneira os resultados apurados. Reforçando este argumento, Bamber e 
Hugues II (2001) afirmam que em bancos, como é típico das empresas de serviços, o 
custo de pessoal é dominante, custo este que é, na sua maior parcela, fixo naquelas 
instituições. 

Os métodos tradicionais (não baseadas em atividades) de alocação de custos, mesmos 
em indústrias, não refletem “adequadamente a demanda de recursos de cada produto 
individualmente nem como os custos indiretos vão comportar-se se o volume de 
produção alterar-se” (Ching, 1997:20). Observa-se, a partir destes comentários, um certo 
grau de dificuldade no desenvolvimento de orçamentos de custos mais representativos 
da realidade operacional da empresa, caso não se conheça o comportamento dos custos 
e dos fatores que explicam seu consumo (as atividades). 

A utilização do ABC vem apresentando resultados satisfatórios em empresas de serviço, 
segundo Kaplan e Cooper (1998:228). Martins (1998:315) ressalta que os conceitos da 
metodologia ABC aplicam-se às empresas não-industriais, “pois atividades ocorrem tanto 
em processos de manufatura quanto de prestação de serviços”, “logo, é possível utilizar o 
ABC em instituições financeiras (...)”. 

Horngren, Foster e Datar (2000:77) comentam como os bancos, a partir de informações 
obtidas com a aplicação do custeio baseado em atividades, passaram a cobrar por 
serviços antes oferecidos gratuitamente a seus clientes: 

 “(...) bancos começaram a utilizar o custeio baseado em atividades (ABC) para 
determinar os custos de cada um dos seus serviços. Isto exigiu um exame 
minucioso de como cada serviço (tal como uma conta corrente) consome os 
recursos do banco”. 

“Muitos bancos reagiram à competição acirrada instituindo uma série de tarifas”. 

“Estas tarifas foram baseadas numa análise das atividades exigidas para cada 
serviço”. 

Rafiq (2002) também destaca o uso crescente de sistemas de custeio baseado em 
atividades, especialmente em instituições financeiras, aplicando suas informações para 
orçamento e planejamento de sua necessidade de recursos. Rafiq destaca ainda que o 
ABC pode dar suporte a decisões complexas, como por exemplo, se os serviços de 
processamento de dados devem ser terceirizados ou realizados internamente. 

A segunda característica dos serviços, a inseparabilidade, indica que “os serviços são 
produzidos e consumidos simultaneamente” (Kotler, 1998:414), não permitindo, portanto, 
a formação de estoques, conforme se observa em empresas industriais. A perecibilidade 
complementa este aspecto, reforçando a impossibilidade de se estocar serviços.  
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Desta forma, o orçamento de produção, comum às indústrias, não se aplica de forma tão 
direta às empresas de serviços, não havendo para estas, preocupação com políticas de 
estoque. No setor de serviços, as despesas transformam-se em custos no momento de 
sua ocorrência. “Estas empresas não possuem estoque tangível no fim de um período 
contábil” (Horngren, Foster e Datar, 2000:26). A “produção” no setor de serviços pode ser 
entendida como o volume de prestação de serviços e está sujeita a flutuações de 
demanda ocasionadas por diversos fatores relacionados a horários, períodos do ano ou 
do mês etc. 

Então, assim como nas indústrias, as empresas de serviço devem estar orientadas a um 
inteligente dimensionamento de sua capacidade produtiva (ou de atendimento), balizado 
por um planejamento orçamentário adequadamente elaborado. “O estabelecimento de 
um plano realista de operações constitui uma das principais funções da administração de 
estabelecimentos varejistas e atacadistas” (Welsch, 1983:383). 

Porter (1986:300) critica o caráter simplista muitas vezes empregado pelos analistas 
financeiros no processo de decisão sobre a determinação de capacidade e ressalta a 
importância de uma adequada avaliação e planejamento orçamentário: 

“A essência da decisão sobre capacidade não está (...) nos cálculos do fluxo de 
caixa descontado, mas sim nos números que entram nestes cálculos, incluindo as 
avaliações das probabilidades sobre o futuro. Esta estimativa é, por sua vez, um 
problema sutil na análise da concorrência e da indústria (análise não financeira)”. 

Este dimensionamento se dá pela definição da estrutura física, quadro de pessoal, 
equipamentos, capacidade de atendimento etc. e comporá o orçamento de despesas. A 
maior parcela destas despesas pode ser classificada como custo fixo. Welsch (1983:382), 
quando trata do orçamento de despesas em empresas de serviços, observa: 

“Em empresas não-industriais, as despesas tipicamente são classificadas em 
categorias naturais, como salários, impostos, manutenção e seguro. Além disso, e 
certamente de maior importância para fins de controle, elas devem ser 
classificadas de acordo com as responsabilidades administrativas, tal como 
determinado pela estrutura organizacional da empresa”. 

“É preferível classificar as despesas em fixas e variáveis. (...) os principais 
problemas relativos aos orçamentos variáveis consistem na escolha de medidas 
apropriadas do nível de atividade do departamento (...)”. 

A última característica apresentada por Kotler, a variabilidade, aponta um possível 
complicador para o processo orçamentário e para a aplicação do ABC. No entanto, estas 
questões podem ser adequadamente abordadas pela aplicação do conceito de feature 
costing e pela padronização das atividades que nos remete à determinação de custos 
padrão. 

 

 

 

9. Feaure costing e custo padrão 
O feature costing prevê a composição dos objetos de custeio de acordo com as 
diferentes características apresentadas pelos produtos, serviços, clientes etc. A definição 
das partes ou atributos de um produto ou serviço é importante para a composição dos 
custos de forma a atender o feature costing. O uso desta abordagem permite a 
identificação de partes opcionais na formação de produtos e serviços, decorrentes de 
estruturas e facilidades que a empresa cria para atender diversos tipos e segmentos de 
clientes. Utilizaremos o termo composição de modalidades para traduzir o significado do 
feature costing. 
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Brimson e Antos (1999:12) apresentam o relacionamento da composição de modalidades 
com o orçamento, ressaltando o papel destas combinações na solução de problemas 
causados pelo custeio tradicional: 

• coloca a responsabilidade nos funcionários de forma que gerenciem suas 
atividades para o alcance das suas metas de desempenho; 

• apresenta uma visão mais realista da carga de trabalho, inclusive seu impacto nos 
níveis de serviço; 

• facilita a identificação das causas que geram variações orçamentárias; 

• permite o entendimento de como os produtos e serviços geram demanda por 
determinadas atividades que, por sua vez, direcionam a necessidade de recursos; 

• incorpora uma visão de processos, que ilustra de forma mais explícita as 
interdependências entre os departamentos; 

• cria condições para o monitoramento e gerenciamento em um nível mais 
operacional; 

• possibilita visibilidade para que se gerencie excesso ou insuficiência de 
capacidade.   

A composição de modalidades para o cálculo de custos ocorre com maior freqüência em 
empresas prestadoras de serviços, uma vez que esse tipo de empresa apresenta 
variações em seus serviços no intuito de diversificar e atrair a clientela, diferentemente do 
que se observa nas indústrias, cuja padronização é bem mais presente em seus 
processos internos (apesar da existência de uma série de produtos diferentes em 
grandes empresas industriais, a padronização dos processos de produção é bastante 
presente, garantindo, inclusive um melhor controle de qualidade e otimização do uso de 
recursos). 

Horngren, Foster e Datar (2000:154) definem padrão como “um valor cuidadosamente 
determinado, em geral expresso de forma unitária”. A padronização de atividades é um 
aspecto importante e necessário de ser incorporado nas empresas de serviço, 
particularmente na atividade bancária, onde encontramos, por exemplo, diversas 
agências ou pontos de atendimento espalhados por diferentes regiões, mas oferecendo 
basicamente os mesmos tipos de serviços. 

Para a determinação de um padrão de custos, que possa representar as atividades 
desenvolvidas em quaisquer dos pontos de atendimento do banco, é fundamental a 
existência da padronização, não apenas dos procedimentos (forma de executar as 
atividades), mas também dos recursos por eles consumidos, remetendo-nos a uma 
padronização de cargos (das pessoas envolvidas na execução), instalações, sistemas, 
consumíveis etc. Este padrão de custos, definido por um estudo de custeio baseado em 
atividades é de fundamental importância para o desenvolvimento do orçamento e do 
planejamento de capacidade. Na prática, segundo Horngren, Foster e Datar (2000:154), 
não existe diferença entre um valor padrão e um valor orçado. 

Segundo Martins (1998), existem diversas acepções de custo-padrão. O custo padrão 
ideal é um conceito “mais teórico” e considera o uso das melhores práticas e recursos 
para a fabricação de um produto ou prestação de um serviço. O conceito de custo padrão 
corrente é “muito mais válido e aceitável”, levando em conta as deficiências da empresa 
tais como limitações de capacidade e variabilidade de recursos. O grande objetivo do 
custo padrão é o de servir de base de comparação entre os valores orçados e realizados. 
Martins (1998:336) reforça esta idéia afirmando que: 

“O custo padrão não deixa de ser uma espécie de orçamento, apenas que tende a 
forçar o desempenho da produção por ser normalmente fixado com base na 
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suposição de melhoria de aproveitamento dos fatores de produção. (...) por essa 
razão o custo padrão e o orçamento estão intimamente ligados”. 

O custo padrão serve então de base para a definição do orçamento de custos, bastando 
para tanto o dimensionamento do volume de produção. No caso de empresas 
prestadoras de serviços, conjugando-se o orçamento com um sistema ABC, definindo-se 
a produção (nível de prestação de serviços) e as atividades inerentes a cada um dos 
serviços, o resultado obtido pela multiplicação dos níveis de produção pelos custos 
padrão de cada serviço ou atividade resulta no total de custos do período orçado. Uma 
vez que os custos padrão foram calculados com base em atividades padrão, a 
comparação do valor total dos custos orçados com os custos reais irá indicar o nível 
aproximado de capacidade não consumida (ociosa), retroalimentando o sistema de 
planejamento para a adequação da capacidade instalada ou da produção projetada. 

Para melhor compreensão deste conceito, supomos, por exemplo, uma área de 
retaguarda de um banco, responsável pelo processamento de documentos. Considera-se 
que cada funcionário trabalha 8 horas por dia, sendo que 75% deste tempo é 
efetivamente disponível para a execução de atividades, e que um mês padrão tem 21 
dias úteis, totalizando, portanto 7.560 minutos mensais de trabalho por funcionário. 
Estimado um padrão de atividade onde o tempo unitário para tratamento de um 
documento é de 30 segundos (0,50 minuto) e uma produção de 1 milhão de documentos 
por mês, a capacidade instalada (CIP), em relação ao número de funcionários, seria 
calculada da seguinte maneira: 

CD (capacidade demandada) = 1.000.000 x 0,50 = 500.000 minutos  

CIP = 500.000 / 7.560 = 67 funcionários 

Para a composição de seu orçamento, o gestor da área considerou uma folga de 10% na 
capacidade instalada para atender picos de demanda. Sendo assim, o total de 
funcionários da área seria de 74, que, a um custo total de R$ 2.000,00 cada (o custo 
unitário da atividade de processar documento, considerando apenas o recurso pessoal, 
seria de R$ 0,13, ou seja, 0,50x2.000/7.560) levaria a uma estimativa de despesas de R$ 
1.776.000,00 por ano. Caso a produção de 1 milhão de documentos por mês não se 
confirmasse, a capacidade não consumida poderia ser calculada com base no mesmo 
raciocínio, apenas substituindo o total de documentos processados. 

 

 

 

10. O Orçamento Baseado em Atividades 
Já vimos que o gerenciamento das atividades provê meios mais eficazes de aproximar o 
planejamento estratégico do operacional. O orçamento baseado em atividades (Activity-
Based Budgeting – ABB) nasceu da necessidade de ressaltar a importância de orçar e 
analisar atividades e não apenas recursos ou itens de custo. “O orçamento baseado em 
atividades centraliza a atenção no custo das atividades necessárias à produção e venda de 
bens e serviços” (Horngren, Foster e Datar, 2000:133).  

As informações advindas de um sistema ABC são componentes essenciais para um 
sistema ABB, orientando as bases de desenvolvimento do orçamento. Hansen e Mowen 
(1997:50) apontam a necessidade de se conhecer o comportamento dos custos das 
atividades de forma a proporcionar informações úteis que podem ser utilizadas para dar 
suporte ao orçamento. 

Horngren, Foster e Datar (2000:133) apresentam as quatro etapas básicas do ABB como 
sendo: 
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1. determinação dos custos orçados para a realização de cada atividade em cada 
área; 

2. determinação da demanda de cada atividade baseada no orçamento, produção 
etc. 

3. cálculo dos custos de cada atividade; 

4. desenvolvimento do orçamento com base nos custos de realização de cada 
atividade. 

O ABB segue, portanto, o caminho inverso do ABC, permitindo a determinação do custo 
dos recursos a serem consumidos com base na produção e nos custos associados aos 
objetos de custeio, aplicando-se os relacionamentos representados pelos direcionadores 
de custos de 1o e 2o estágios, conforme ilustrado na figura 1. 

 

Figura 1: Orçamento Baseado em Atividades 

 
Brimson e Antos (1999), em defesa do ABB, enumeram as principais falhas do orçamento 
tradicional, das quais destacamos: 

• não dá suporte à criação de valor; 

• é um exercício financeiro que aplica percentuais arbitrários sobre valores 
realizados em períodos passados; 

• dá foco em entradas ao invés de saídas; 

• não identifica e entende as características presentes em produtos e clientes 
responsáveis pela geração de variações; 

• não considera a carga de trabalho; 

• não identifica níveis de serviço; 

• não identifica desperdícios; 

• não conecta o orçamento ao valor econômico e à estratégia; 

• não dá foco à capacidade não consumida, mas apenas à custos fixos e variáveis. 
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11. Algumas aplicações das informações do ABC no processo orçamentário 
A intenção deste artigo não é a de abordar todos os possíveis usos das informações de um 
sistema de custeio ABC com vistas a dar suporte ao processo orçamentário. 
Apresentamos, porém, algumas destas aplicações, sem, no entanto, ter a preocupação de 
maiores aprofundamentos, intuito de trabalhos futuros a serem desenvolvidos através de 
pesquisas baseadas em estudos de casos, com foco nas idéias aqui expostas. 

As aplicações que comentaremos são: 

• planejamento de capacidade; 

• distribuição dos custos aos produtos; 

• diagnóstico da variação; 

• orçamento de custos dos departamentos de serviços internos. 

As organizações de sucesso conseguem ajustar a sua estratégia e suportá-la de forma 
eficaz através de um adequado dimensionamento de sua estrutura e gerenciamento de 
seus processos (Miles e Snow, 1997). A partir do conhecimento dos processos executados 
pelos diversos centros de responsabilidade e de como estes processos consomem os 
recursos postos à sua disposição, é possível se projetar, a partir de volumes de produção 
orçados, a estrutura de recursos necessária para suportar tal nível de operação. 

Uma vez que os recursos estão organizados em itens de custo (pessoal, instalações etc.) e 
as atividades têm estes recursos e seu consumo a elas relacionadas com base nos 
direcionadores de custos, a determinação dos valores orçados poderá ser feita para cada 
um dos grupos, permitindo a sua apresentação de acordo com as necessidades da 
estrutura tradicional de orçamento (por centro de resultado e por item de custo).  

A segunda aplicação das informações do ABC diz respeito à distribuição dos custos 
administrativos aos produtos e serviços. Com base na análise destas informações, é 
possível identificar-se a necessidade de revisão de margens financeiras, volumes 
operacionais ou da estrutura de custos orçada pelos diversos centros de responsabilidade, 
possibilitando um refinamento contínuo dos valores orçados e uma maior consistência dos 
números em relação ao cumprimento das metas de cada área ou produto. Esta análise, 
diretamente relacionada com a questão do dimensionamento da capacidade instalada, 
servirá de base para determinação dos níveis de produção que serão lá utilizados. 

A terceira aplicação refere-se à análise diagnóstica da variação. Em um modelo de 
orçamento tradicional, a variação entre os valores orçados e realizados basicamente só 
pode ser analisada com foco nos itens de custo. No entanto, se esta análise for feita com 
base nas informações do ABC, alguns subsídios importantes são incorporados, uma vez 
que é possível observar se as variações foram causadas, por exemplo, por quedas na 
produtividade, mudanças na composição da carteira de produtos transacionados ou 
alterações negativas ou positivas nos diversos fatores de forma combinada. 

Por fim, com base no reconhecimento do custo das atividades realizadas pelos diversos 
departamentos responsáveis pela prestação de serviços internos à empresa e pelo 
entendimento dos relacionamentos recíprocos entre eles (troca recíproca de custos), é 
possível se dimensionar o impacto na estrutura destes centros de serviços compartilhados 
quando alguma ação operacional é projetada nas diferentes áreas ou processos da 
empresa. 
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12. Considerações finais 
Muitos são os indicativos observados na literatura de contabilidade gerencial e 
administração de negócios que ressaltam a importância de uma abordagem de gestão 
orientada por processos. Como foi descrito, o entendimento dos processos facilita a 
aderência entre o planejamento estratégico e operacional. 

Na composição de um sistema de informações contábil-gerencial, observa-se o íntimo 
relacionamento entre as informações de custos e o sistema orçamentário. Um sistema de 
custos baseado em atividades provê o administrador de informações capazes de melhor 
direcionar o planejamento orçamentário, no curto e longo prazo, e acompanhar o 
desempenho da empresa com foco em seus processos operacionais. 

O ABB, desenvolvido com o apoio das informações providas pelo ABC, é uma forma de 
melhor orientar o planejamento operacional, aproximando as estimativas propostas dos 
objetivos traçados no planejamento estratégico, uma vez que sua base está calcada no 
conhecimento dos processos e na sua demanda por recursos, possibilitando a projeção 
dos custos, gerados nos diversos centros de responsabilidade, com base nos níveis de 
produção de produtos e serviços. Os custos estimados com o suporte da metodologia 
ABB são limitados pelas restrições previamente conhecidas a respeito da capacidade 
instalada e do impacto dos custos na composição da rentabilidade dos produtos. 
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