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RESUMO 

 

 

O conhecimento da lucratividade do cliente é uma informação relevante para a definição de 

ações e políticas específicas. A análise da lucratividade indica a parcela com que cada cliente 

contribui para o resultado da empresa. Os clientes apresentam necessidades diversas e, 

consequentemente, consomem recursos da empresa de forma diferente. A mensuração do 

Custo para Servir responde à empresa quanto custa servir cada cliente, canal de distribuição, 

região etc. O Custeio Baseado em Atividade (ABC) surgiu no final dos anos 80, com o 

objetivo de mensurar o custo dos produtos, clientes e de outros objetos de custeio com maior 

acurácia, evitando, assim, distorções causadas pela utilização de critérios de rateio, baseados 

no volume, na alocação dos custos indiretos. Entretanto, mesmo com os benefícios 

proporcionados pelo ABC, muitas empresas desistiram de sua aplicação na prática, apontando 

diversas dificuldades. Kaplan e Anderson (2004) apresentaram como solução às dificuldades 

encontradas na utilização do ABC, o Custeio Baseado em Atividade e Tempo (TDABC), cujo 

propósito é simplificar o processo de custeio, usando o tempo como principal direcionador de 

custos. Nesse sentido, esta dissertação apresenta uma pesquisa exploratória com estudo de 

caso único numa empresa do setor alimentício, localizada no estado de São Paulo. Foram 

analisados os 248 clientes da empresa no intuito de verificar se o TDABC pode simplificar a 

mensuração do custo do processamento dos pedidos e proporcionar informações relevantes na 

análise da lucratividade dos clientes. A dissertação apresenta como objetivo principal a 

utilização e análise do TDABC na mensuração do custo do processamento dos pedidos. Em 

linhas gerais, o estudo demonstrou que o TDABC pode simplificar o processo de custeio, 

entretanto, é necessário cuidado no cálculo da taxa do custo da capacidade e na elaboração 

das equações de tempo. Considerando que as conclusões do estudo e os resultados desta 

pesquisa foram obtidos de uma única empresa, sugere-se aos futuros pesquisadores que o 

tema seja aplicado em empresas de outros setores. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Custeio Baseado em Atividade e Tempo. Custo para Servir. Lucratividade de 

clientes. 

 



ABSTRACT 

 

 

The knowledge of the customer profitability is important information to define specific 

policies and actions. The profitability analysis indicates the portion of profit that each 

customer contributes to the result of the company. Customers have different needs and 

therefore consume company resources differently. Measuring the Cost to Serve answers to the 

company how much it costs to serve each customer, distribution channel, region etc. The 

Activity Based Costing (ABC) came in the late 80s, with the aim of measuring the cost of 

products, customers and other costing objects with greater accuracy, thus avoiding distortions 

caused by the use of criteria for apportionment, based on volume, the allocation of indirect 

costs. However, even with the benefits provided by ABC, many companies withdrew their 

application in practice, pointing out several difficulties. Kaplan and Anderson (2004) 

presented as a solution to the difficulties encountered in using the ABC, Activity Based 

Costing and Time (TDABC), whose purpose is to simplify the costing process, using time as 

a major driver of costs. In that sense, this paper presents an exploratory case study with a 

single company in the food industry, located in São Paulo. We analyzed the 248 enterprise 

customers in order to verify if the TDABC can simplify the measurement of the cost of 

processing applications and provide relevant information to the analysis of customer 

profitability. The paper presents as the main objective the use and analysis of TDABC in 

measuring the cost of processing applications. In general, the study showed that TDABC can 

simplify the process of costing, however, care is needed to calculate the rate of capacity cost 

and the development of equations of time. Whereas the findings and results of this study were 

obtained from a single company, it is suggested to future researchers to apply the subject in 

companies in other sectors. 

 

 

 

 

Keywords: Time-Driven ABC. Cost to Serve. Customer profitability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997) as mudanças no ambiente dos negócios 

desencadeadas principalmente pela competição global e pelas inovações tecnológicas 

afetaram profundamente as empresas quanto à necessidade de informações relevantes do 

custo e desempenho de atividades, processos, produtos, serviços e clientes. 

Segundo Brimson (1996) o avanço da tecnologia, a crescente complexidade do sistema 

de produção e a maior necessidade das atividades de apoio contribuíram para a modificação 

na estrutura de custos de muitas empresas, principalmente no que diz respeito ao aumento dos 

custos indiretos de fabricação (overhead) e diminuição dos custos com mão de obra direta. 

Para Martins (2009) cresce a importância de um tratamento adequado na alocação dos 

custos indiretos de fabricação aos produtos e serviços. O mesmo grau de arbitrariedade 

eventualmente tolerado no passado, pela utilização de métodos tradicionais de custeio 

baseados no volume, atualmente pode provocar enormes distorções. 

Braithwaite e Samakh (1998) destacam que as empresas se esforçam para saber em 

detalhes os custos de produção, mas têm pouca ideia de quanto custa servir seus clientes. As 

empresas, ao analisarem que não só os produtos, mas principalmente os clientes geram os 

lucros precisam dar maior importância à correta identificação do Custo para Servir cada 

cliente, segmentos de mercado e canais de distribuição. 

Porter (1991) ressalta que os clientes cada vez mais estão tendo necessidades de 

compras diferentes.  Clientes diferentes podem requerer níveis diferentes de atendimento, 

preço, qualidade, disponibilidade de entrega e informação sobre o produto ou serviço 

comprado. Os clientes podem também variar no volume comprado, renda, nível de educação, 

utilização dos produtos ou serviços e em muitas outras dimensões. 
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Christopher (2009) menciona a dificuldade que a contabilidade convencional tem em 

identificar e comparar a lucratividade entre seus diferentes clientes. O autor destaca que 

geralmente a lucratividade do cliente é calculada apenas confrontando a receita líquida das 

vendas menos o custo dos produtos adquiridos, ou seja, nível de lucro bruto. 

As empresas não levam em consideração os outros custos de atendimento para que 

possam identificar a correta lucratividade de um cliente em particular. Muitas vezes, os 

clientes podem apresentar demandas semelhantes em termos de produtos, mas completamente 

diferentes em termos de necessidades de atendimento.  

Em meados da década de 80 surgiu o Custeio Baseado em Atividades (ABC) com o 

objetivo de mensurar o custo dos produtos, processos, clientes e outros objetos de custeio. 

Conforme Martins e Rocha (2010), o ABC busca a acurácia na alocação dos custos aos 

objetos de custeio. Porém, segundo Kaplan e Anderson (2004) mesmo com os benefícios 

proporcionados pelo ABC, muitas empresas desistiram do método em decorrência do alto 

custo de implantação e manutenção. 

Para continuar auxiliando as empresas a identificar importantes oportunidades de 

melhoria e contornar as dificuldades tipicamente associadas à aplicação em larga escala do 

ABC, Kaplan e Anderson (2004) propuseram simplificar o modelo com uma abordagem 

denominada Custeio Baseado em Atividade e Tempo, ou Time-Driven Activity-Based Costing 

(TDABC). Segundo os autores, o TDABC evita o trabalho subjetivo e dispendioso na 

realização de pesquisas com os funcionários para a estimativa da proporção do tempo 

consumido em cada atividade, o tempo é o principal direcionador para alocação dos custos e a 

construção das equações de tempo tem como objetivo captar as variações no consumo de 

tempo e atividades executadas. 
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1.1 Questão do estudo 

Kaplan e Anderson (2004) apresentam o TDABC como solução às dificuldades 

encontradas na utilização do ABC. Ao revisar e simplificar o ABC, os autores pretendem com 

o TDABC uma maior aceitação e contribuição às empresas. Frente a isso, a questão que se 

coloca é: 

A utilização do Custeio Baseado em Atividade e Tempo (TDABC) pode 

simplificar a mensuração dos custos do processamento dos pedidos e proporcionar 

informações relevantes na análise da lucratividade de clientes? 

 

1.2 Objetivos do estudo 

 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo principal do estudo é utilizar e analisar o Custeio Baseado em Atividade e 

Tempo na mensuração dos custos do processamento dos pedidos dos clientes. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Destacar a importância na identificação mais precisa dos Custos para Servir aos 

diferentes clientes; 

Melhorar a qualidade da informação de custos na análise da lucratividade de clientes. 

Com os objetivos atingidos espera-se que este estudo possa contribuir como fonte de 

pesquisa a futuras análises utilizando o TDABC, destacando a importância na identificação 

das diferentes necessidades e políticas específicas aos clientes, segmentos e canais de 

distribuição. 
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1.3 Justificativas 

Porter (1999) menciona que numa frequência crescente, as empresas competem além 

das localidades geográficas, com estratégias regionais, nacionais e globais. Com o 

acirramento da competição, as empresas necessitam de informações relevantes, que objetivam 

sustentar ou aumentar sua participação no mercado. 

De acordo com Kaplan e Norton (1997) na era industrial, muitas empresas 

prosperavam oferecendo produtos e serviços padronizados e de baixo preço. Entretanto, na 

era da informação as empresas precisam aprender a oferecer produtos e serviços customizados 

aos diversos segmentos de clientes, sem serem penalizadas nos custos por operações de alta 

variedade e baixo volume. As empresas voltadas aos clientes precisam de algo mais que 

clientes felizes e satisfeitos; elas necessitam de clientes lucrativos. 

Segundo Faria e Costa (2005, p. 338), 

A constatação de que altos volumes de vendas não correspondem, diretamente, a 

resultados econômicos expressivos tem feito com que as empresas, cada vez mais, 

estejam buscando formas de determinar o Custo para Servir, ou seja, mensurar o 

custo de atender aos pedidos de diferentes clientes. É comum encontrarmos clientes 

que apresentam demandas semelhantes em termos de produtos, mas completamente 

diferentes em termos de necessidade de atendimento. [...] 

 

Kaplan e Cooper (1998) desenvolveram um estudo pioneiro sobre o Custo para Servir 

na empresa sueca Kanthal. O estudo demonstrou que a carteira de clientes era composta de 

alguns clientes extremamente lucrativos; muitos clientes geravam pequeno lucro, outros 

alcançavam o ponto de equilíbrio ou geravam pequeno prejuízo; e alguns clientes eram não 

lucrativos, conforme gráfico 1. 

Os autores identificaram que dois dos maiores clientes da empresa Kanthal em volume 

de vendas geravam prejuízo, os mesmos constataram que o cliente 199 gerava prejuízo à 

empresa devido ao alto volume de pequenos pedidos, e o cliente 200 gerava prejuízo à 

empresa devido a pedidos personalizados e urgentes. A identificação do Custo para Servir 
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cada cliente, contribuiu para a empresa conhecer e melhorar seu relacionamento com os 

mesmos. 

 

Gráfico 1 – Lucratividade por cliente na Kanthal 

Fonte: KAPLAN; COOPER 1998 p. 203. 

 

Hansen e Mowen (2003, p. 435) destacam a importância em atribuir com maior 

acurácia o Custo para Servir cada cliente. 

[...] os custos gerenciais, gerais e de vendas são normalmente tratados como custos 

do período e, se atribuídos aos clientes, são tipicamente atribuídos em proporção às 

receitas geradas. [...] Se os custos de atendimento ao cliente forem significativos, 

então a falha em atribuí-los, ou atribuí-los precisamente, impedirá os representantes 

de vendas de gerirem a gama de clientes de forma eficaz. Por quê? Porque os 

representantes de vendas não serão capazes de distinguir entre clientes que colocam 

demandas significativas sobre os recursos de atendimento e aqueles que 

virtualmente não colocam demanda sobre esses recursos. [...] 

 

Conforme menciona os autores, o Custo para Servir atribuído aos produtos, sem levar 

em consideração os recursos demandados pelo cliente, pode fornecer informações imprecisas 

sobre a lucratividade do cliente. A utilização de critérios de rateio, baseados no volume, não 
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reflete a demanda dos recursos pelos clientes, os mesmos apresentam necessidades diferentes 

uns dos outros. 

Martins e Rocha (2010, p.139) destacam que, o ABC 

[...] tem por objetivo principal mensurar o custo dos produtos e de outras entidades 

objeto de custeio de acordo com conceitos econômicos mais corretos, resgatando 

fundamentos microeconômicos, sob o argumento – correto – de que, na prática 

empresarial, a alocação de custos indiretos aos produtos vinha sendo feita de forma 

incorreta por muitas empresas. O rateio vinha sendo feito, preponderantemente, com 

base em critérios relacionados ao volume de produção, tais como horas de mão de 

obra, horas de máquina, o próprio volume de produção etc., [...] 
 

Kaplan e Anderson (2007) mencionam que, mesmo o custeio ABC proporcionando às 

empresas maior qualidade na informação de custo, lucratividade de produtos, processos, 

serviços e clientes, numa pesquisa anual promovida pela Bain & Company no ano de 2003 

sobre a adoção de ferramentas de gestão, a Gestão Baseada em Atividades, ou Activity-Based 

Management (ABM) conquistou apenas a 22º posição, dentre as 25 ferramentas de gestão 

mais utilizadas, com apenas 50% de aceitabilidade, conforme demonstrado no gráfico 2. O 

ABC fornece informações de custos ao ABM, para o processo de gestão de custos, 

consequentemente, o ABM deriva do ABC. 

Os autores justificaram o baixo índice de adoção do ABC apontando algumas 

dificuldades, elencadas abaixo: 

- resistências comportamentais e organizacionais a qualquer nova ideia; 

- alto custo de desenvolvimento; 

- complexidade na manutenção; 

- alocações subjetivas de custos baseadas em estimativas individuais dos respectivos 

tempos dedicados a diferentes atividades; 

- atualização e adaptação dispendiosas às novas circunstâncias; 

- número excessivo de atividades; e 
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- apontamentos baseados no melhor saber dos empregados, ignorando a possibilidade 

do tempo ocioso ou inútil. 

 

 
Gráfico 2 – “Compass_setting” tools saw highest usage 

Fonte: BAIN COMPANY 2003. 

 

Segundo os autores, na busca de uma solução para as dificuldades que surgiram com a 

adoção do ABC, testaram e implementaram uma abordagem denominada Custeio Baseado em 

Atividade e Tempo (Time-Driven Activity-Based Costing – TDABC). O TDABC elimina a 

fase complexa da estimativa dos respectivos tempos consumidos nas diferentes atividades 

executadas pelos funcionários. A atribuição do custo dos recursos aos objetos de custeio exige 
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apenas dois parâmetros: a taxa do custo da capacidade (por unidade de tempo) para o 

departamento e o uso da capacidade (geralmente medida pelo tempo) para o processamento da 

atividade. 

 

1.4 Delimitações do estudo 

A delimitação do estudo diz respeito a torná-lo menos abrangente possível, pois, caso 

contrário, a pesquisa corre o risco de não produzir o resultado esperado. O estudo proposto é 

caracterizado por uma pesquisa exploratória com estudo de caso único, no intuito de colocar 

em prática a teoria acadêmica na realidade das organizações. 

Segundo Beuren (2006), o estudo de caso contribui para um maior aprofundamento, 

conhecimento e identificação de detalhes do objeto pesquisado. Alguns aspectos reforçam a 

escolha do desenvolvimento de um estudo de caso único: 

- acesso restrito aos dados por envolver informações estratégicas da empresa; 

- o Custo para Servir pode variar consideravelmente de empresa para empresa e, 

principalmente, dentro da própria empresa, dependendo dos canais de distribuição escolhidos 

e políticas adotadas; e 

- tempo para coleta de dados, análise e crítica dos resultados. 

A empresa escolhida é do setor alimentício e está situada no estado de São Paulo. 

Atualmente apresenta como mercado consumidor apenas o estado de São Paulo. Suas vendas 

são mais concentradas na capital paulista. 

Os conceitos discutidos têm como objetivo descrever a estrutura dos métodos 

tradicionais de custeio, Custeio Baseado em Atividade e a abordagem do Custeio Baseado em 

Atividade e Tempo, além de apresentar conceitos do Custo para Servir e lucratividade de 

clientes. 
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1.5 Método do estudo 

De acordo com Ruiz (1996, p. 137) a palavra método “é de origem grega e significa o 

conjunto de etapas e processos a serem vencidos ordenadamente na investigação dos fatos ou 

na procura da verdade”. 

A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso único. A empresa objeto do 

estudo é do setor alimentício situada no município de Guarulhos, estado de São Paulo. O 

estudo levou em consideração a utilização os conceitos do Custeio Baseado em Atividade e 

Tempo na mensuração dos custos de atendimento dos clientes. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em artigos científicos publicados em revistas e 

congressos, dissertações e livros sobre o tema estudado no período de janeiro a dezembro de 

2009. Essas pesquisas objetivaram contribuir no embasamento teórico do estudo, 

apresentando a correlação entre o referencial teórico existente sobre o tema e os dados 

coletados na pesquisa de campo. 

A coleta de dados necessária para o estudo foi realizada na própria empresa, utilizando 

como principais fontes de evidências a observação direta, entrevista não estruturada e 

pesquisa aos relatórios do seu sistema integrado de gestão empresarial (ERP – Enterprise 

Resource Planning). 

 

1.6 Estrutura do trabalho 

O trabalho está estruturado em 4 (quatro) capítulos, além das considerações finais e as 

referências bibliográficas consultadas no estudo. 

O primeiro capítulo caracteriza-se pela introdução, justificativas ao tema escolhido e a 

questão do estudo, assim como os objetivos, contribuição esperada, delimitação do estudo, o 

método e técnicas utilizadas. 
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No segundo capítulo é revisado o referencial teórico e são destacados os aspectos 

considerados importantes sobre os métodos tradicionais de custeio, o Custeio Baseado em 

Atividades e o Custeio Baseado em Atividades e Tempo (TDABC). 

No terceiro capítulo é realizada a revisão da literatura a respeito da lucratividade de 

clientes sob o enfoque dos Custos para Servir e conceitos considerados relevantes sobre o 

ciclo do pedido, cadeia de valor e sistema de transporte. 

No quarto capítulo é desenvolvido o estudo de caso apresentando os procedimentos 

utilizados no estudo. A contextualização histórica da empresa do setor alimentício onde os 

dados foram coletados para este estudo, bem como a análise e interpretação dos dados 

levantados. 

Nas considerações finais, são discutidos os resultados e algumas sugestões e 

contribuições a futuras pesquisas. Finalmente, são apresentadas as referências bibliográficas 

utilizadas para o embasamento teórico deste estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Johnson e Kaplan (1993) mencionam que antes da Revolução industrial (século 

XVIII), a contabilidade era baseada no registro das relações entre as unidades comerciais. O 

mercado fornecia aos comerciantes informações em relação ao preço das matérias-primas, 

produtos acabados e também de todos componentes intermediários usados na elaboração dos 

produtos. 

Segundo Martins (2009) a apuração do resultado de cada período consistia na 

confrontação entre as receitas líquidas, menos o custo das mercadorias vendidas – CMV 

(cálculo por diferença, ou seja, CMV = estoque inicial + compras - estoque final) e a dedução 

de algumas despesas necessárias à manutenção da entidade durante o período. 

Conforme Johnson e Kaplan (1993), com o surgimento das indústrias, os custos, que 

geralmente representavam apenas o custo de aquisição para a valoração dos estoques, 

passaram a incorporar além da matéria-prima outros fatores de produção como: a mão de obra 

direta e os custos indiretos de fabricação. A alocação dos custos aos produtos dependia da 

separação dos dispêndios do período entre produtos vendidos e produtos em estoque. 

Nesse período a utilização da Contabilidade de Custos estava baseada principalmente 

na avaliação dos estoques. Os custos indiretos de fabricação, relativamente baixos 

comparados à mão de obra direta, eram alocados aos produtos com base no volume de horas 

de mão de obra direta, horas de máquinas ou volume de materiais utilizados. 

A variedade de produtos era pequena e o método simples de alocação não causava 

grandes distorções nos custos, atendendo, assim, às necessidades dos usuários. As 

informações de custos também eram utilizadas pelos gerentes na avaliação dos processos 

internos e incentivo aos trabalhadores a atingirem as metas de produtividade da empresa. 
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Entretanto, conforme Nakagawa (2001), com o aumento da competitividade entre as 

empresas, a maior variedade dos produtos e serviços oferecidos, a complexidade do processo 

produtivo, a crescente taxa de inovações tecnológicas e a necessidade das atividades de apoio 

contribuíram para que os custos indiretos de fabricação representassem uma parcela bem 

maior dos custos totais, conforme apresentado figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Aumento dos custos indiretos. 

Fonte: NAKAGAWA, 2001 p.33. 

 

Nesse cenário, conforme Johnson e Kaplan (1993), além de distorcer o custo dos 

produtos, a alocação dos custos indiretos de fabricação baseados no volume, acabava 

introduzindo subsídios recíprocos indesejáveis, ao transferir custos de produtos com baixa 

utilização para produtos com alta utilização de horas de mão de obra direta, horas de 

máquinas ou volume de materiais consumidos. 

Conforme os autores, produtos com baixa utilização de horas de mão de obra direta, 

mas que necessitem de setups frequentes, manuseio e controle de qualidade especial, têm seus 

custos e despesas gerais transferidos para produtos padronizados, com alta utilização de horas 

de mão de obra direta, poucos setups e que não demandem atenção especial. 
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Hansen e Mowen (2003) destacam que as distorções advindas da alocação arbitrária 

dos custos indiretos de fabricação passavam despercebidas à medida que os produtos eram 

agrupados para apresentação do balanço patrimonial e para a conta do custo dos produtos 

vendidos na demonstração de resultado. 

De acordo com Atkinson et al (2008), os métodos tradicionais de custeio que as 

empresas utilizavam há décadas para calcular os custos dos produtos estavam fornecendo 

informações distorcidas. Esses falharam na alocação dos crescentes custos indiretos e de 

apoio exigidos para programar, produzir, vender e entregar produtos e serviços. 

Os autores ressaltam que as empresas necessitam ter informações precisas e relevantes 

sobre seus custos reais, visando: 

- projetar produtos que correspondam às expectativas dos clientes e que possam ser 

produzidos com eficiência; 

- sinalizar melhorias em qualidade, eficiência e rapidez nos processos produtivos; 

- orientar as decisões de mix de produtos; 

- desenvolver fornecedores alternativos; e 

- negociar com os clientes o preço praticado, características do produto, qualidade, 

entrega e serviços. 

Conforme os autores, as empresas demandam informações relevantes na orientação de 

suas atividades de melhoria e decisões estratégicas sobre processos, produtos, serviços e 

clientes. De acordo com Beuren (1998), a informação tem como propósito capacitar os 

gestores a alcançar os objetivos da empresa com a utilização eficiente de seus recursos. 

Para Martins (2009), com o aumento da competitividade entre as empresas a 

Contabilidade de Custos vem passando de mera auxiliar na avaliação de estoques e lucros 

globais para importante arma de: 
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- Controle: fornecendo dados para o estabelecimento e definição de padrões, 

acompanhamento e comparação do ocorrido com o que foi previsto; e 

- Decisões gerenciais: compreendendo o estudo de informações relevantes que dizem 

respeito às consequências de curto e longo prazo sobre a opção de compra ou fabricação, 

introdução ou corte de produtos, administração do preço de venda etc. 

 

2.1 Terminologia e classificação dos custos 

Com o objetivo de facilitar a compreensão e entendimento de termos e classificações 

de custos, serão apresentadas algumas definições utilizadas no estudo. 

Para Martins (2009, p. 24) “desde que duas pessoas resolvam comunicar-se, é 

absolutamente necessário que passem a dar aos objetos, conceitos e ideias o mesmo nome, 

sob pena de, no mínimo, reduzir-se o nível de entendimento. [...]”. 

O autor aborda a necessidade de esclarecimento dos termos e conceituações utilizadas 

em custos industriais, adaptados e ilustrados no quadro 1. 

 

Nomenclatura Conceito 

Gasto 
Compra de um produto ou serviço qualquer gerando sacrifício financeiro para a 

entidade pela entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro). 

Desembolso Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. 

Investimento 
Gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro(s) 

período(s). 

Custo 
Gasto relativo ao consumo de bens ou serviços na produção de outros bens ou 

serviços. 

Despesa 
Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente, relacionado com a produção e a 

venda do produto ou serviço da empresa, para a obtenção de receitas 

Perda Bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária 

Quadro 1 – Terminologia em custos industriais. 

Fonte: Adaptado de Martins, 2009 p. 24 a 26. 
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Conforme Iudícibus (2006), os bens e serviços consumidos na produção de outros 

bens que ainda não deixaram a empresa, incorporam-se ao custo do produto. Quando 

vendidos, são caracterizados como despesa do período. A despesa representa a utilização ou o 

consumo de bens e serviços no processo de obtenção de receitas. O grande fato gerador da 

despesa é o esforço continuado para a produção de receita. 

De acordo com Horngren, Datar e Foster (2004), os custos podem ser classificados em 

diretos e indiretos, dependendo do objeto de custeio (aquilo cujo custo seja necessário 

calcular) escolhido: 

- Os custos diretos de um objeto de custeio podem ser identificados com aquele objeto 

em particular de forma economicamente viável, bastando, para isso, haver uma medida de 

consumo (quilogramas de materiais consumidos, etc.). 

- Os custos indiretos de um objeto de custeio não podem ser identificados com aquele 

objeto em particular de forma economicamente viável; qualquer tentativa de alocação dos 

custos indiretos tem de ser realizada de maneira estimada e muitas vezes arbitrária 

(supervisão, aluguel, etc.). 

Conforme os autores alguns fatores interferem na classificação de um custo em direto 

ou indireto. Com isso, custos classificados como diretos, dado sua irrelevância, passam a ser 

tratados como indiretos e alguns custos, antes considerados indiretos, passam a ser tratados 

como diretos: 

- materialidade do custo: alguns custos classificados como direto dado sua irrelevância 

e a relação custo-benefício são tratados como custos indiretos; e 

- tecnologia para coleta de informações: instalação de medidores nas máquinas para o 

registro do consumo de energia elétrica auxilia na classificação dos custos em diretos. 

Martins e Rocha (2010, p. 37) destacam que “para que um custo seja direto em relação 

a um produto ou a uma unidade de produto, é necessário que haja um fator ou medida de 



 29 

consumo por meio do qual seja possível mensurar a quantidade de recursos consumidos, 

utilizados ou transformados”. 

Outra classificação importante dos custos leva em consideração, segundo Atkinson et 

al (2008), o comportamento dos custos em resposta às mudanças no volume de produção ou 

atividade. Os custos são variáveis ou fixos de acordo com o objeto de custeio específico e por 

um dado período de tempo. 

- Custos variáveis mudam no total em proporção às alterações no nível de produção ou 

de vendas e permanecem constantes unitariamente em todos os níveis de produção. Quanto 

maior o volume produzido, maior o consumo. Por exemplo, se um produto consome uma 

unidade de material para ser produzido, então, à medida que aumenta a quantidade produzida, 

aumenta proporcionalmente o consumo de material; 

- Custos fixos não mudam, no total, em relação ao nível de produção ou de vendas, 

dado um intervalo de tempo, e declina com o aumento da produção (diluído em mais 

unidades). Embora os custos fixos unitários diminuam à medida que a quantidade produzida 

aumenta, os mesmos devem ser analisados no montante total. Tomando, como exemplo, o 

custo fixo de aluguel de uma empresa, mesmo se a produção diminuir ou aumentar em um 

mês, o mesmo não será alterado; e 

- Custos mistos apresentam uma parcela fixa, que independe do volume de produção 

ou vendas, e outra variável, que depende diretamente do volume da produção ou vendas. Um 

exemplo típico está relacionado ao custo de energia elétrica que apresenta um custo fixo em 

função do potencial instalado e a parcela variável referente ao consumo efetivo. 

De acordo com Martins (2009, p. 51), “todos os custos podem ser classificados em 

Fixos ou Variáveis e em Diretos ou Indiretos ao mesmo tempo. Assim, a matéria-prima é um 

custo Variável e Direto; o seguro é Fixo e Indireto [...]”. Por outro lado, as despesas podem ser 
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classificadas em fixas (parcela fixa da remuneração dos vendedores, etc.) e variáveis 

(comissão dos vendedores, etc.). 

 

2.2 Métodos de Custeio 

De acordo com Pereira et al. (2001), o método permite alcançar o objetivo perseguido 

utilizando um conjunto de atividades sistemáticas e racionais. Para Martins (2009), custeio 

significa a forma como os custos são apropriados aos seus respectivos objetos de custeio. Por 

exemplo, na aplicação de um método de custeio, dadas as características da produção, o 

resultado pode ser comparado ao longo do tempo. Existem diversos métodos de custeio para 

apropriação dos custos, como: Custeio por Absorção, Custeio Variável e Direto, Custeio 

Pleno, Custeio Baseado em Atividade, dentre outros. 

Martins e Rocha (2010, p. 58) destacam que 

[...] os métodos de custeio diferenciam-se uns dos outros em função da natureza e do 

comportamento dos custos que atribuem, ou não, aos produtos e, em decorrência, 

dos elementos que, não sendo atribuídos aos produtos, devem ser debitados 

diretamente ao resultado do período, como despesas. [...] 
 

Segundo os autores, o método de custeio utilizado define quais os recursos 

econômicos devem compor o valor de custo do objeto de custeio, e quais elementos devem 

ser debitados diretamente ao resultado do período. Com isso, de acordo com o método de 

custeio utilizado, um produto irá apresentar valor de custo diferente. 

Conforme Kaplan e Cooper (1998, p. 13), as empresas necessitam de métodos de 

custeio para realizarem três principais funções: 

- avaliar estoques e medir o custo dos bens vendidos para geração de relatórios 

financeiros; 

- estimar as despesas operacionais, produtos, serviços e clientes; e 

- oferecer feedback econômico sobre a eficiência do processo a gerentes e 

operadores. 
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O levantamento dos relatórios financeiros ocorre em função das necessidades não 

apenas internas, mas externas à empresa, decorrentes de usuários como: investidores, 

credores, reguladores e autoridades tributárias. 

O conhecimento do custo de cada produto, o Custo para Servir cada cliente, segmento 

de mercado e canal de distribuição podem contribuir para a tomada de decisões estratégicas e 

na adequação de melhorias operacionais. 

 

2.2.1 Custeio por Absorção 

Para Martins (2009, 37), “Custeio por Absorção é o método derivado da aplicação dos 

Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, [...]”. Consiste em apropriar todos os custos 

de produção (matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação) aos 

produtos e serviços. 

Conforme demonstrado na figura 2, os custos dos materiais diretos e mão de obra 

direta são apropriados diretamente aos produtos e serviços. Por outro lado, os custos indiretos 

de fabricação precisam ser alocados primeiramente aos departamentos ou centro de custos 

produtivos, para em seguida, utilizando alguma base de rateio (baseada no volume), atribuí-

los aos produtos e serviços. 

Kaplan e Cooper (1998, p. 25) elencam algumas características do método de Custeio 

por Absorção utilizado pelas empresas: 

- Suprem as exigências da geração de relatórios financeiros. 

- Coletam os custos por centros de responsabilidade, mas não por atividades e 

processo de negócios. 

- Relatam custos de produtos altamente distorcidos; 

- Não apresentam os gastos com obtenção de clientes ou os apresentam com grandes 

distorções. 

- O feedback oferecido aos gerentes não chega a tempo e é demasiadamente 

agregado e limitado à área financeira. 
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... 

... 

... 

... 

Conforme os autores, o método auxiliava as empresas no passado, em que a excelência 

nos processos de manufatura não consistia em fator preponderante para o sucesso e a 

variedade dos produtos e processos era limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2 – Custeio por Absorção. 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Cooper (1998). 

 

Os usuários internos estavam preocupados com a atribuição dos custos aos estoques, 

mesmo de forma simplista, para a geração de relatórios financeiros. Os usuários externos, 

desde que o número referente ao estoque apresentado nos relatórios financeiros estivesse 

relativamente correto no agregado, não estavam preocupados com as distorções que os 

critérios de rateio (baseados no volume) poderiam causar nos custos dos produtos, ou seja, 

não levavam em consideração a relação causal dos custos com seus respectivos objetos de 

custeio. 
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Horngren, Datar e Foster (2004) destacam que o centro de responsabilidade mais 

comum nas empresas são os departamentos. A identificação dos custos com os departamentos 

auxilia no controle; serve como medida de desempenho; e permite apontar a responsabilidade 

de cada departamento pelos custos. 

Conforme Martins (2009), os departamentos podem ser divididos em dois grandes 

grupos: departamentos produtivos (promovem modificação diretamente sobre o produto) e os 

departamentos de serviços (executam serviços auxiliares ou de apoio). Os departamentos de 

serviços transferem seus custos aos departamentos produtivos, de acordo com a prestação de 

serviços para os que deles se beneficiam. 

De acordo com Kaplan e Cooper (1998), a acumulação de custos nos centros de 

responsabilidade permite pouco conhecimento sobre os custos dos processos. A falta de 

informação sobre processos acaba impedindo que muitas empresas desenvolvam melhorias na 

execução de suas atividades, resultando, desta forma, em informações inadequadas para o 

aprendizado e aprimoramento contínuo da empresa. 

Em relação aos centros de custos Martins e Rocha (2010, p. 91) destacam que 

Para que não haja viés no processo de custeio, evitando distorções no valor de custo 

dos produtos, os centros de custos devem possuir estrutura de custos homogênea. 

Isso significa que eles devem ser constituídos por elementos (recursos) cujo custo 

seja determinado ou influenciado por um único fator, o qual será utilizado para a 

alocação do custo do centro aos produtos ou a outros centros; esses fatores, que são 

as bases de rateio, podem ser: horas de mão de obra, horas de máquina, volume de 

produção etc. A não obediência a esse critério pode acarretar um viés no custo dos 

produtos denominado erro de agregação, o qual ocorre quando se juntam custos 

heterogêneos no mesmo centro, como aluguel e salários, por exemplo, que são 

influenciados por fatores distintos. [...] 

 

Conforme os autores, geralmente os centros de custos refletem a estrutura 

organizacional funcional da empresa, ou seja, uma visão de custos por responsabilidade, 

entretanto, esse procedimento pode comprometer a acurácia no processo de custeio dos 

produtos. Esse comprometimento está ligado na acumulação de recursos heterogêneos pelo 
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centro de custo que, posteriormente, serão alocados aos produtos, utilizando bases de rateio 

que não refletem o consumo dos mesmos. 

Segundo Kaplan e Cooper (1998), grandes volumes financeiros são despendidos em 

despesas de marketing, vendas, administração e distribuição, esses gastos, não são 

inventariáveis nos relatórios financeiros e não são considerados custos dos produtos, mediante 

o cumprimento dos princípios contábeis, procedimentos e legislação. Entretanto, no processo 

decisório não é feita nenhuma relação causal com os processos que estão sendo realizados ou 

com os objetos de custeio que os consomem. 

 

2.2.2 Custeio Variável e Direto 

Martins (2009) destaca que as distorções causadas pela alocação dos custos indiretos 

de fabricação aos produtos contribuíram para o surgimento do Custeio Variável. Neste 

método, o custo do produto compreende apenas os custos variáveis; os custos fixos são 

tratados diretamente no resultado do período, conforme figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Custeio Variável. 

Fonte: Adaptado de Martins (2009). 

 

A medida de lucratividade do Custeio Variável é representada pela margem de 

contribuição. Conforme Horngren, Datar e Foster (2004) a margem de contribuição 
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compreende a diferença entre as receitas e os custos e despesas variáveis totais. Demonstra 

como os produtos podem contribuir para a recuperação dos custos e despesas fixas. A margem 

de contribuição atua como um dos fundamentos da técnica chamada análise das relações 

Custo-Volume-Lucro (CVL). 

Segundo os autores, a análise das relações CVL demonstra o comportamento das 

receitas, custos e despesas totais, bem como, o lucro das operações em função de alterações 

no nível de produção e venda, preço, custo e despesas variáveis por unidade e/ou custos e 

despesas fixas de um produto. 

Na tabela 1 apresenta-se de forma simplificada como os conceitos da margem de 

contribuição e a análise das relações CVL podem ser utilizados. Sabendo que a margem de 

contribuição resulta em R$ 80 por pacote, a empresa ao vender 25 pacotes atinge o ponto de 

equilíbrio (ponto em que a margem de contribuição total é igual aos custos e despesas fixas). 

Com isso, após vender 25 pacotes, seu lucro aumenta conforme o número de unidades 

vendidas. 

 

Tabela 1 – Demonstração da margem de contribuição 

  Número de pacotes vendidos 

  0 1 5 25 40 

Receitas a $ 200 por pacote  $              0     $          200   $       1.000   $       5.000   $       8.000  

Custos e despesas variáveis a $ 120 por 

pacote                  0                 120               600            3.000            4.800  

Margem de contribuição a $ 80 por pacote                  0                   80               400            2.000            3.200  

Custos e despesas fixas           2.000            2.000            2.000            2.000            2.000  

Lucro operacional  $     (2.000)  $     (1.920)   $     (1.600)   $              0     $       1.200  

      

Fonte: Adaptado de Horngren; Datar e Foster (2004 p. 57). 

 

Outra aplicação da margem de contribuição é o cálculo da segunda margem de 

contribuição, ou seja, após a mensuração da margem de contribuição dos produtos pelo 

Custeio Variável, os custos fixos identificados precisam ser devidamente analisados, e não 

simplesmente, alocados a cada unidade. 
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Martins e Rocha (2010, p. 59) mencionam que 

[...] os custos fixos, embora não atribuíveis aos produtos, devem ser deduzidos da 

receita líquida para fins de margem de contribuição – das áreas, dos segmentos, das 

unidades de negócio etc. se forem identificados com elas. Devem ser computados, 

na apuração da margem de contribuição das áreas, todos os seus custos diretos – isto 

é, custos fixos identificados com as áreas ou unidades. [...] 

 

A tabela 2 apresenta um exemplo da utilização da segunda margem de contribuição – 

2ª MC, numa empresa que fabrica; cinco produtos e possui dois departamentos que trabalham 

exclusivamente para algum deles. Os custos, ao invés de alocados a cada unidade, são 

atribuídos aos departamentos para a mensuração da segunda margem de contribuição. Neste 

ponto, é utilizado o conceito do Custeio Direto para mensurar o resultado das áreas, 

segmentos e unidades de negócio. O Custeio Direto considera apenas os custos diretos do 

objeto de custeio em particular.  

 

Tabela 2 – Demonstração da 2ª MC 

  A B C D E Total 

Vendas $903.000 $1.302.000 $793.800 $1.137.100 $1.306.800 $5.442.700 

(-) CVPV ($504.000) ($770.000) ($343.000) ($561.700) ($792.000) ($2.970.700) 

1ª MC $399.000 $532.000 $450.800 $575.400 $514.800 

   
 

 

 

   Soma $931.000 

 

$1.541.000 

 

$2.472.000 

(-) CFid ($540.000) 

 

($430.800) 

 

($970.000) 

2ª MC $391.000 

 

$1.111.000 

 

$1.502.000 

(-) CFNI 

     

($800.400) 

Lucro           $701.600 

Fonte: MARTINS, 2009 p. 207. 

CVPV: Custo variável dos produtos vendidos 

CFid: Custos fixos identificados 

CFNI: Custos fixos não identificados, comuns a todos 

 

 

2.2.3 Custeio Pleno 

Segundo Martins e Rocha (2010, p. 130) a apuração do custo do produto pelo Custeio 

Pleno (Custeio por Absorção Integral) deve contemplar 

[...] todos os sacrifícios em que a empresa incorre não só para produzir, mas também 

para administrar (planejar e controlar), vender (colocar os produtos no mercado) e 

para financiar suas atividades, remunerando o capital próprio e o de terceiros. 
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[...] Se, por um lado, o nível de precisão da mensuração do custo por produto e por 

unidade produzida pode deixar a desejar, devido à provável arbitrariedade no 

processo de alocação de custos e despesas fixas estruturais, por outro contempla, nos 

produtos, a totalidade dos custos relativos ao esforço de produzir e de administrar a 

empresa. [...] 
 

Também conhecido como RKW (Reichskuratorium fur Wirtschaftlichkeit), o Custeio 

Pleno considera como custo dos produtos todos os custos e despesas, sejam, fixos ou 

variáveis, conforme figura 4. Para Nakagawa (2001), o método alemão RKW pode ser 

considerado como precursor do ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Custeio Pleno. 

Fonte: Adaptado de Martins e Rocha (2010). 
 

2.2.3 Custeio Baseado em Atividades 

Segundo Nakagawa (2001), para alguns autores, numa perspectiva histórica, o ABC 

era conhecido e utilizado por contadores em 1800 e início de 1900. Outras pesquisas 

demonstram a utilização do ABC por volta de 1960. No Brasil, os estudos e pesquisas sobre o 

ABC começaram em 1989, no Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP). 

Conforme Ostrenga et. al. (1993), dois pesquisadores dos processos de produção 

contemporâneos, Jeffrey Miller e Thomas Vollmann, forneceram uma base conceitual 
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inovadora do que veio a ser o Custeio Baseado em Atividades. Os pesquisadores publicaram 

no ano de 1985 pela Harvard Business Review um artigo intitulado “The Hidden Factory” ou 

“A fábrica oculta”, questionando as causas dos custos indiretos. 

De acordo com Miller e Vollmann (1985), no moderno ambiente produtivo, a 

utilização dos métodos tradicionais de custeio ocultava os altos custos indiretos dos 

departamentos de apoio, pela utilização de rateios arbitrários baseados no volume; por isso 

que os autores denominaram que a fábrica está “oculta”. Os custos indiretos chegavam a 

representar uma segunda fábrica oculta dentro da primeira. 

Conforme Miller e Vollmann (1985, p. 144), “na fábrica oculta, onde se acumula a 

maior parte dos custos indiretos de fabricação, a verdadeira força motriz provém de 

transações e não de produtos físicos.” Os autores destacam que as causas do alto crescimento 

dos custos indiretos de fabricação ao longo do tempo não são os volumes físicos de produção, 

mas as transações, que podem ser classificadas em quatro tipos: 

Transações logísticas: requisitar, executar e confirmar as transferências de materiais de 

um local para outro, envolvendo o pessoal indireto do chão-de-fábrica, recebimento, 

expedição etc.; 

Transações de balanceamento: equilibrar a oferta dos recursos (materiais, mão-de-

obra, maquinários etc.) à demanda, envolvendo os responsáveis pelas compras, planejamento 

e controle da produção; 

Transações de qualidade: garantir que a produção esteja em conformidade com as 

especificações, envolvendo os responsáveis pelo controle da qualidade; e 

Transações de mudança: atualizar as informações dos processos de fabricação 

(roteiros, padrões, formulações etc.), envolvendo os responsáveis pela engenharia de 

processos e qualidade. 
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Segundo Ostrenga et. al. (1993) a ênfase nas transações como causa dos custos 

indiretos de fabricação chamou a atenção dos pesquisadores de contabilidade de custos por 

três aspectos: 

- Se os custos indiretos de fabricação estavam sendo alocados aos produtos mediante 

rateios arbitrários baseados no volume e, na verdade, os custos variavam de acordo com 

outros fatores, então, os custos dos produtos calculados apresentavam grandes distorções; 

- Se as transações causavam os custos indiretos de fabricação, então os custos 

poderiam ser atribuídos aos produtos de acordo com o consumo dos diferentes tipos de 

transação; e 

- Se os sistemas de processamento executavam grande parte do trabalho na “fábrica 

oculta”, então os dados armazenados nesses sistemas contribuíram para a atribuição dos 

custos das transações aos produtos. 

Pesquisadores como Kaplan e Cooper (1988) identificaram, com a utilização da 

abordagem baseada nas transações, que produtos padronizados (simples) e de alto volume 

apresentavam custos menores do que se pensava e produtos novos (complexos) e de baixo 

volume apresentavam custos maiores. Os custos dos produtos que serviam de base para a 

tomada de decisões nas empresas não retratavam essa realidade. 

Johnson e Kaplan (1993, p. 208) ressaltam que 

 “[...] o desafio consiste em começarmos a entender nossos custos. No momento, os 

custos da “fábrica oculta” estão escondidos, ou então – o que é ainda pior – 

desviados, de modo que produtos rentáveis parecem não sê-lo, e produtos não-

rentáveis parecem sê-lo”. 

 

Conforme os autores, o método de custeio utilizado precisa tornar claro e transparente 

como os custos indiretos podem variar com algumas decisões sobre a produção, o mix e a 

diversidade de produtos. Ao investigarem os custos dos departamentos de apoio (controle de 

qualidade, engenharia de processos, expedição, planejamento da produção e controle de 
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estoques) mencionam porque existe nesses departamentos determinado número de pessoas 

para executar as atividades. Os autores levantaram questões, como: 

O número de pessoas varia de acordo com o volume físico de produção? 

Qual é a causa dos custos indiretos de fabricação? 

O que gera a necessidade de consumo dos recursos nos departamentos de apoio? 

Os autores concluíram a investigação supondo que, caso o custo de um departamento 

não variasse em função de algo, não haveria a necessidade de mais de uma pessoa no 

departamento para desempenhar o trabalho. 

De acordo com Ostrenga et. al. (1993, p.154), os conceitos incorporados na “fábrica 

oculta” serviram de base para o desenvolvimento do Custeio Baseado em Atividades. O ABC, 

ao organizar as informações de custos por atividades, incorpora os conceitos da análise dos 

processos do negócio. Conforme os autores, “um negócio é uma série de processos inter-

relacionados e esses processos são constituídos por atividades que convertem insumos em 

resultados.”. 

Para Martins (2009), o ABC, ao captar os custos dos processos mediante as atividades 

realizadas nos vários departamentos, acaba possibilitando uma visão de aperfeiçoamento de 

processos. Ao invés de uma visão vertical ou funcional dos métodos tradicionais de custeio, o 

ABC permite uma visão horizontal ou de processos. 

Kotler e Keller (2006) enfatizam que as empresas precisam analisar seus custos e seu 

desempenho em todas as atividades que geram valor e buscar alternativas para melhorá-las 

continuamente.  O sucesso da empresa não depende apenas da maximização do desempenho 

do departamento individualmente, mas sim de todos os processos e atividades executadas em 

todos os departamentos. 

De acordo com Ching (1997, p. 33), “[...] a característica básica de um processo de 

negócio é que ele corta as barreiras funcionais da organização, com atividades em cada etapa 
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do processo”. Os processos transcendem os departamentos; são interdepartamentais, conforme 

demonstrado na figura 5. 

 

 
Figura 5 – Processos de negócios que cortam as áreas funcionais da organização. 

Fonte: CHING, 1997 p. 33. 

 

Conforme Kaplan e Cooper (1998, p. 93), o ABC tem como objetivo responder às 

seguintes perguntas: 

1. Que atividades estão sendo executadas com os recursos organizacionais? 

2. Quanto custa executar atividades organizacionais e processos de negócios? 

3. Por que a empresa precisa executar atividades e processos de negócios? 

4. Quanto de cada atividade é necessário para os produtos, serviços, e clientes da 

organização? 
 

Segundo Nakagawa (2001, p. 39), no ABC, “[...] os produtos surgem como 

consequência das atividades consideradas estritamente necessárias para fabricá-los e/ou 

comercializá-los, e como forma de atender a necessidades, expectativas e anseios dos 

clientes”. Uma atividade pode combinar pessoas, tecnologias e materiais para propósitos 

específicos. 

De acordo com o autor, o ABC descreve sistematicamente o consumo dos recursos 

pelas atividades e o consumo dessas atividades pelos diversos objetos de custeio. A atribuição 
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... 

... 

... 

... 

de custo a uma atividade ou a um objeto de custeio deve ser transparente, podendo ser 

comparada por meio de relações de causa e efeito. A figura 6 ilustra a estrutura e sistemática 

do ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Custeio Baseado em Atividades. 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Cooper (1998). 
 

De acordo com Sakurai (1997), no ABC, as atividades constituem o apoio do processo 

de custo e o ponto principal para a identificação de oportunidades de aperfeiçoamento dos 

processos. Para Brimson (1996, p. 83), “[...] Atividades são o que as organizações fazem. Para 

fazer mudanças, devemos modificar o que as pessoas fazem. Desta forma, as mudanças, em 

última análise, devem ser feitas nas atividades”. 

Conforme Atkinson et al (2008), as informações sobre as atividades podem ser 

utilizadas pelas empresas na melhoria do desempenho das atividades que agregam valor ou 

para servir como sinal de advertência sobre os custos que não agregam valor. As atividades 
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podem ser classificadas como atividades que agregam valor ou atividades que não agregam 

valor. 

As atividades que agregam valor são aquelas necessárias para a empresa permanecer 

em operação; caso fossem eliminadas, reduziriam, no longo prazo, o serviço que o produto 

presta ao cliente. Segundo Hansen e Mowen (2003), as atividades necessárias podem ser 

divididas em: atividades exigidas para cumprir com os regulamentos legais e atividades 

discricionárias. 

Para classificar a atividade discricionária como uma atividade que agrega valor a 

mesma precisa satisfazer simultaneamente a três condições: 

- a atividade precisa criar uma mudança de estado; 

- nenhuma atividade anterior criava essa mudança de estado; e 

- a atividade contribui para que outras atividades sejam realizadas. 

Por exemplo, a fabricação de uma massa de chocolate envolve a homogeneização das 

matérias-primas. Então, atividades como misturar, refinar e conchar causam uma mudança de 

estado. Nenhuma atividade anterior criava essa mudança de estado. A execução de cada 

atividade possibilita que outras possam ser executadas. 

As atividades que não agregam valor apresentam uma fonte de redução de custo sem 

diminuir o potencial de serviço oferecido ao cliente. Uma das causas para as empresas 

executarem esse tipo de atividade pode estar ligada ao projeto do produto ou a um processo 

inadequado. 

Para Atkinson et al (2008), as empresas precisam estudar e identificar oportunidades 

de melhoria nos processos das atividades básicas, para, então, reduzir e, eventualmente, 

eliminar uma atividade que não agrega valor. 

Hansen e Mowen (2003, p. 478) mencionam que 

[...] Custos que não adicionam valor são custos causados por atividades que não 

adicionam valor, ou realização ineficiente de atividades que adicionam valor. [...] 

Assim, a análise de atividade tenta identificar e eventualmente eliminar todas as 
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atividades desnecessárias e, simultaneamente, aumentar a eficiência de atividades 

necessárias. 

 

Conforme os autores, mesmo que haja um certo grau de subjetividade no julgamento 

de atividades que não agregam valor, geralmente são atividades ligadas ao consumo de tempo 

e recursos para: 

- programar quando e quantos produtos serão produzidos; 

- movimentar materiais e produtos para o processo ou departamento seguinte; 

- inspecionar para garantir que o produto esteja conforme as especificações; 

- retrabalhar ou executar novamente a atividade; etc. 

Segundo McNair (2000), basicamente, dois conceitos guiam o processo de medição 

nas empresas, a eficiência (fazer as coisas da forma correta) e a eficácia (fazer as coisas 

certas). A eficiência está mais ligada ao “quanto”, ou seja, quanto se espera ou foi produzido 

durante o mês. Por outro lado, a eficácia pressupõe que a empresa conheça o trabalho que faz 

e direciona sua equipe a fazer o que é certo. A eficácia tem como foco o que as pessoas estão 

fazendo e por que. McNair (2000, p. 39), observa que “sem a eficácia não há motivo para ser 

eficiente”. 

Ching (1997) destaca que a utilização do ABC permite equilibrar o fornecimento de 

recursos à disposição da empresa e a demanda desses recursos exigidos pelas atividades. A 

compreensão do equilíbrio entre o fornecimento e a demanda de recursos proporciona um 

melhor gerenciamento das atividades, conforme ilustrado na figura 7.  

Segundo o autor, a empresa, identificando quem são os responsáveis pela execução 

das atividades (os “porquês”), pode direcionar seus esforços de melhoria aos recursos que 

estão à sua disposição. 

Conforme Hansen e Mowen (2003), para propósito de custeio, as atividades podem ser 

classificadas em atividades primárias (consumidas pelo objeto final de custeio, como um 

produto ou cliente) ou secundárias (consumidas pelo objeto intermediário de custeio, como 
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atividades primárias ou outras atividades secundárias). Para os autores, o entendimento entre 

os dois tipos de atividade pressupõe o consumo das atividades secundárias pelas atividades 

primárias e o consumo destas pelos objetos de custeio. 

 

 

GASTOS 
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DEMANDA DE RECURSOS 

 

ATIVIDADES 

 

PRODUTOS, CLIENTES, FORNECEDORES (demandam) 

 

Figura 7 – O entendimento do equilíbrio entre o fornecimento e a demanda de recursos é vital para o 

gerenciamento de atividades. 

Fonte: CHING, 1997 p. 40. 

 

De acordo com Kaplan e Cooper (1998), os modelos ABC são desenvolvidos 

basicamente em uma série de quatro etapas sequenciais: 

1ª etapa – Desenvolver o dicionário de atividades 

- Identificar as atividades executadas por seus recursos indiretos e de apoio; 

- Descrever cada atividade por um verbo de ação associado a um objeto que recebe a 

ação, como por exemplo: processar pedidos, comprar materiais, receber materiais; preparar 

máquinas; expedir pedidos; e 

- Criar dicionário de atividades. 
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2ª etapa – Atribuir os custos às atividades 

Após a identificação e a descrição das atividades para a elaboração do dicionário de 

atividades, a próxima etapa consiste em determinar quanto a empresa está gastando na 

execução de cada atividade. 

Dessa forma, os gastos dos recursos encontrados no sistema contábil ou financeiro da 

empresa precisam ser atribuídos às atividades obedecendo à seguinte ordem de prioridade: 

alocação direta, o rastreamento (direcionador de custo) e por último, e menos recomendável, o 

rateio. 

Para Martins (2009, p. 94) “a alocação direta se faz quando existe uma identificação 

clara, direta e objetiva de certos itens de custos com certas atividades”. O autor ressalta a 

importância da distinção entre rastreamento (analisar a verdadeira relação de causa e efeito 

entre os custos e as atividades) e rateio (forma arbitrária e subjetiva de alocação dos custos 

aos produtos). 

Segundo Horngren, Datar e Foster (2004; p. 29), “um direcionador de custo é uma 

variável, como o nível de atividade ou volume, que casualmente afeta os custos sobre dado 

período de tempo”. Conforme os autores há um relacionamento de causa e efeito entre as 

mudanças no consumo de recursos ou atividades e os custos totais. Os direcionadores podem 

ser divididos basicamente em direcionadores de recursos e atividades. 

De acordo com Hansen e Mowen (2003, p. 396), “os direcionadores de recursos são 

fatores que mensuram o consumo dos recursos pelas atividades”. São utilizados quando o 

recurso for compartilhado por diversas atividades. 

Algumas ferramentas podem ser utilizadas para auxiliar o levantamento de dados 

sobre os direcionadores de recursos, como por exemplo: entrevistas, formulários de pesquisa, 

questionários, controle de tempos para execução de determinada atividade etc. 
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Segundo os autores, para o recurso mão de obra geralmente utiliza-se uma matriz de 

distribuição de trabalho capaz de identificar a quantidade de mão de obra consumida em cada 

atividade, demonstrado na tabela 3. O custo de cada atividade será atribuído de acordo com o 

tempo consumido em cada uma delas. 

 

Tabela 3 – Porcentagem de tempo em cada atividade 

Atividade % de tempo 

Preparar pedidos 80% 

Visitar clientes 10% 

Entregar pedidos  10% 

Fonte: Adaptado de Hansen e Mowen (2003). 
 

Para Kaplan e Cooper (1998), caso o recurso não seja relativo ao pessoal o estudo será 

conduzido por medições diretas ou estimação do percentual do recurso utilizado conforme o 

número de atividades incluídas no dicionário. 

De acordo com os autores, as empresas podem identificar atributos críticos de cada 

atividade ao associarem o custo dos recursos às atividades. Um dos atributos de grande 

importância classifica as atividades de produção dentro da dimensão da hierarquia de custos: 

unidade, lote, produto e instalação, como na figura 8. 

A classificação das atividades segundo a hierarquia de custos visa a facilitar a 

identificação do nível mais baixo em que os custos individualmente podem ser atribuídos, ou 

seja, na determinação de seus respectivos responsáveis. 

O consumo de recursos pode ser analisado mediante os impactos causados pela 

atribuição dos custos em cada nível. Por exemplo, se a empresa deixa de atender um canal de 

distribuição, os custos desse canal específico e abaixo dele serão afetados. 
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Figura 8 – Hierarquia de atividades ABC. 

Fonte: KAPLAN; COOPER, 1998 p. 104. 

 

Atividades em nível de unidade: são as atividades ligadas ao consumo de recursos 

(materiais, pessoas, máquinas, energia elétrica etc.) para cada unidade do produto gerado ou 

vendido. O volume de atividades no nível de unidade está ligado diretamente aos volumes de 

produção e vendas. 

Atividades em nível de lote: são as atividades ligadas ao consumo de recursos com a 

preparação de máquinas, processamento de um pedido de cliente, ordens de compra etc., para 

cada lote ou preparação executada. Os recursos necessários às atividades estão relacionados à 

produção de um lote ou processamento de um pedido. 

Atividades de suporte ao produto: são as atividades ligadas ao consumo de recursos 

(para cada produto) com a manutenção e atualização de especificações, testes especiais, 
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introdução de novos produtos etc. Os recursos necessários às atividades estão relacionados à 

produção de um produto e independem do número de unidades ou lotes produzidos. 

Atividades de suporte à instalação: são as atividades que sustentam a empresa como 

um todo e não podem ser relacionadas a um produto específico; estão voltadas a assegurar o 

funcionamento da empresa. As atividades de suporte à instalação (segurança do prédio, 

administração geral, reformas de edifícios etc.) são comuns a uma variedade de produtos, 

sendo difícil de identificar como os produtos consomem tais atividades. 

Atividades de suporte à marca ou à linha de produtos: são as atividades ligadas ao 

consumo de recursos com propaganda e aquisição de maquinário para a sustentação da marca 

e da linha de produtos. 

Atividades relacionadas ao pedido: são as atividades ligadas ao consumo de recursos 

para a definição de preços e a emissão de faturas, mas independentes do volume ou conteúdo 

deste. 

Atividades de suporte ao cliente: são as atividades ligadas ao consumo de recursos e 

serviços oferecidos aos clientes individualmente, por exemplo, visitas ou displays instalados 

no estabelecimento do cliente. Conforme Kaplan e Cooper (1998, p. 106), “a despesa de 

suporte ao cliente só pode ser evitada ou controlada através da operação em nível do cliente 

[...] e não da mudança de volume ou mix de produtos ou serviços específicos comprados pelo 

cliente”.  

Atividades de suporte ao canal: são as atividades ligadas ao consumo de recursos em 

feiras, propagandas e catálogos, que não podem ser identificados com linha de produtos, 

serviços ou clientes específicos. 

De acordo com Nakagawa (2001), ao estabelecer uma relação de causa e efeito, a 

hierarquia de custos permite uma análise mais apropriada do consumo de recursos pelas 
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atividades e como estas são consumidas por seus objetos de custeio. Conforme o autor, as 

atividades também podem ser agrupadas em processos de negócios de maior nível. 

3ª etapa – Identificar os objetos de custeio da empresa 

Os custos das atividades devem ser associados aos objetos de custeio (produtos, 

serviços, clientes, segmentos de mercado, canais de distribuição etc.) que são beneficiários 

finais das atividades da empresa. A identificação dos objetos de custeio busca facilitar a 

análise dos motivos por que as atividades são executadas. 

4ª etapa – Selecionar direcionadores de atividade que associam os custos da 

atividade aos objetos de custeio 

De acordo com Hansen e Mowen (2003, p. 398), “os direcionadores de atividade 

medem as demandas que os objetos de custeio colocam nas atividades.”. O direcionador de 

atividade é uma medida quantitativa do resultado de uma atividade, conforme o quadro 2. 

Conforme Kaplan e Cooper (1998), os direcionadores de atividade podem ser de: 

- Transação: avaliam a frequência com que as atividades são executadas (número de 

processamento de pedidos), pressupondo que cada processamento consome o mesmo tempo. 

- Duração: representam o tempo para executar cada atividade (horas de preparação); 

são recomendados quando existe variação significativa no volume de atividade necessário 

para diferentes produtos. 

- Intensidade: os recursos são afetados diretamente todas as vezes que a atividade é 

executada. Existe a possibilidade de simular um direcionador de intensidade utilizando índice 

ponderado. Com isso, é possível a empresa diferenciar, por exemplo, o grau de dificuldade na 

execução de uma atividade. 
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Atividade Direcionador de atividade 

Comprar materiais Nº de pedidos de compra 

Receber materiais Nº de pedidos de recebidos 

Preparar pedidos Nº de pedidos 

Visitar clientes Nº de visitas 

Entregar pedidos  Nº de pedidos entregues 

Quadro 2 – Direcionadores de atividade. 

Fonte: Adaptado de Hansen e Mowen (2003). 

 

De acordo com Martins e Rocha (2010, p. 141), “[...] o ABC cuida do mapeamento de 

processos e atividades, da identificação de fatores que determinam ou influenciam o custo das 

atividades e da identificação das rotas de custos, rastreando-os aos produtos, clientes, canais 

de distribuição etc.”. 

Para Kaplan e Cooper (1998), o ABC não está limitado apenas a medir e gerenciar os 

custos de produção da fábrica. O ABM, recebendo informações de custos do ABC, auxilia 

principalmente em: 

- Identificar, mensurar e controlar as atividades visando à melhoria dos processos; 

- Orientar o mix de produtos; 

- Medir a lucratividade dos produtos e linha de produtos; 

- Melhorar continuamente o tempo do ciclo do pedido; 

- Diminuir ou eliminar as atividades que não agregam valor; 

- Gerenciar o relacionamento com os clientes na área de pedidos; e 

- Medir a lucratividade dos clientes, segmentos e canais de distribuição; 

Nakagawa (2001) menciona que, o ABC funciona como espinha dorsal do ABM. Para 

Ching (1997, p. 57) 

Enquanto o ABC é o processo técnico ou a mecânica para o levantamento das 

atividades, rastreamento dos custos para as atividades e condução dessas atividades 
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para produtos, clientes; o ABM é um processo que utiliza as informações geradas 

pelo ABC para gerenciar uma empresa ou um negócio. 

 

2.2.4 Custeio Baseado em Atividades e Tempo – TDABC 

Por volta de 1980, os autores Robert Kaplan e Robin Cooper começaram a escrever o 

livro Custo e Desempenho. Apresentaram diversos conceitos importantes destinados a 

ampliar a capacidade dos sistemas de gestão de custos. No entanto, os autores comentam que 

muitas implementações do ABC não incorporavam algumas idéias e conceitos relevantes, 

dentre eles, a importância da capacidade organizacional. 

Na figura 9, Kaplan e Cooper (1998) apresentam um modelo dividido em quatro 

estágios. O modelo demonstra o desenvolvimento do método de custeio da empresa. O 

estágio II (Custeio por Absorção) representa um avanço, em relação ao estágio I, ao fornecer 

informações mais precisas para geração dos relatórios financeiros, porém, distorce o custo dos 

produtos com a utilização de rateios arbitrários. 

O estágio III (ABC) esta fundamentado na análise dos processos. Neste estágio, o 

método de custeio concentra sua aplicação nas diversas atividades executadas na empresa. 

Permitindo realizar análises dos produtos, processos, clientes e canais de distribuição. 

Entretanto, o estágio IV, marcado pelo avanço da tecnologia da informação pode 

proporcionar as empresas informações relevantes sobre os custos e a avaliação do 

desempenho, integradas ao sistema gestão. 

Em 1995, Robert Kaplan ministrou um curso sobre Mensuração e Gestão de Custos. 

No final do curso, Kaplan apresentou conceitos relevantes sobre o estágio IV. Tais conceitos 

possibilitavam ao ABC uma nova abordagem, tendo como componentes centrais o consumo 

de tempo e a utilização da capacidade. 
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Figura 9 – Modelo em quatro estágios para projetar um sistema de custos. 

Fonte: KAPLAN; COOPER, 1998 p. 23. 
 

Na platéia do curso estava Steve Anderson, que em 1997 desenvolveu seu primeiro 

modelo TDABC. No ano de 2001, o modelo foi aperfeiçoado com a integração da abordagem 

de custeio por capacidade (proposto por Kaplan e Cooper no livro Custo e Desempenho), com 

os algoritmos de tempo de Anderson para a modelagem da complexidade das transações. 

Kaplan e Anderson (2004) destacam que, na teoria, o ABC parece uma solução eficaz 

para a gestão dos limitados recursos da empresa. Porém, muitos dos que tentaram aplicá-lo na 

prática desistiram da ideia, frente aos altos custos e à insatisfação dos funcionários. Atkinson 
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(2007) destaca que muitas empresas abandonam ou evitam a implementação do ABC, 

motivadas pelas dificuldades encontradas. 

Segundo Barrett (2005), depois do grande sucesso, o ABC passou a ser considerado 

trabalhoso demais. O autor observa que além do alto grau de subjetivismo, a coleta de dados 

pode ser muito dispendiosa para identificação da proporção do tempo consumido nas várias 

atividades executadas pelos funcionários. 

De acordo com Kaplan e Anderson (2007), muitas empresas, frente às dificuldades 

encontradas, pararam de atualizar o modelo, resultando em informações de custos 

desatualizadas e imprecisas dos processos, produtos e clientes. 

Entretanto, os autores ressaltam que a solução para as dificuldades do ABC não é 

abandonar o conceito. O modelo já auxiliou diversas empresas a identificar importantes 

oportunidades de melhoria em seus custos e lucros. Kaplan e Anderson (2007, p. 9) revisaram 

as premissas do ABC e propuseram o TDABC. 

O TDABC simplifica o processo de custeio, ao eliminar a necessidade de pesquisas 

e de entrevistas com os empregados, para a alocação dos custos dos recursos às 

atividades, antes de direcioná-los para os objetos de custeio (pedidos, produtos e 

clientes). O novo modelo atribui os custos dos recursos diretamente aos objetos de 

custeio, por meio de um referencial simples que exige apenas dois conjuntos de 

estimativas, nenhum dos quais é de difícil obtenção. Primeiro, ele calcula os custos 

de fornecimento de capacidade de recursos. [...] Nesse passo inicial, o modelo 

TDABC calcula os custos de todos os recursos – pessoal, supervisão, ocupação, 

equipamentos e tecnologia – fornecidos ao departamento ou processo. Esse custo é 

dividido pela capacidade – o tempo disponível dos empregados que efetivamente 

executam o trabalho – do departamento, de modo a determinar a taxa do custo da 

capacidade. 

Segundo, o TDABC usa a taxa do custo da capacidade para distribuir os custos dos 

recursos departamentais entre os objetos de custeio, estimando a demanda de 

capacidade de recursos por cada objeto de custeio (tipicamente tempo, o qual 

determinou a denominação da abordagem). [...] 
 

2.2.4.1 Taxa do custo da capacidade 

Segundo Horngren, Datar e Foster (2004), a capacidade produtiva geralmente significa 

uma restrição, um limite superior. Determinar um nível aceitável de capacidade pode ser uma 

decisão de difícil escolha.  
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Matz, Curry e Frank (1973, p. 687) elencam os seguintes níveis de capacidade: 

Capacidade Teórica: A capacidade teórica de um departamento é sua capacidade 

de produzir à plena velocidade, sem interrupções. Atinge-se esta capacidade teórica 

se a fábrica ou departamento produz 100% de sua capacidade taxada. 

Capacidade Prática: Visto como é altamente improvável que qualquer empresa 

possa operar à capacidade teórica, é preciso fazer reservas para as interrupções 

inevitáveis, tais como: perda de tempo para reparos, ineficiências, desarranjos, 

preparo de máquinas, falhas, materiais insatisfatório, demora na entrega de matérias-

primas ou suprimentos, déficits de mão de obra e ausências, domingos, feriados, 

férias, levantamento de inventário e mudanças de padrão e modelo. Também se deve 

considerar o número dos turnos de trabalho. Essas concessões reduzem a capacidade 

teórica a um nível, muitas vezes chamado nível de capacidade prática. Influências 

internas causam esta redução e não se leva em conta a principal causa externa, a 

falta de pedidos dos clientes. A redução da capacidade teórica para a capacidade 

prática oscila tìpicamente de 15% a 25%, o que resulta em um nível de capacidade 

prática de 75% a 85% da capacidade teórica. 

Capacidade Real Esperada: Repetidamente se defende o uso da capacidade real 

esperada para cada período. Este conceito da capacidade favorece uma perspectiva 

de curto prazo. Talvez seja exequível com empresas cujos produtos sejam de 

natureza sazonal e as alterações de mercado e de estilo permitem ajustamentos de 

preço, segundo as condições de concorrência e procura por parte do cliente. 

Capacidade Normal: A maioria das empresas modifica esses níveis de capacidade, 

considerando a utilização da fábrica ou vários departamentos, à luz do atendimento 

médio das demandas ou vendas comerciais por um período suficientemente longo, 

para nivelar os altos e baixos que se originam das variações sazonais e cíclicas. 

Encontrar equilíbrio satisfatório e lógico entre capacidade da fábrica e volume de 

vendas constitui um dos importantes problemas da administração empresarial. 
 

Conforme os autores, a capacidade teórica ou nominal representa o volume máximo de 

produção, ou seja, a eficiência total. A capacidade teórica, não leva em consideração qualquer 

interrupção no processo produtivo devido à manutenção, quebra de máquinas, funcionários, 

falta de energia ou outros fatores. Por outro lado, a capacidade prática é o resultado da 

diferença entre a capacidade teórica e as interrupções inevitáveis no processo produtivo. A 

capacidade prática representa uma meta perseguida pela empresa dentro de suas limitações 

operacionais, porém, não leva em conta uma retração do mercado. 

De acordo com Matz, Curry e Frank (1973), Martins e Rocha (2010), e o 

Pronunciamento Técnico CPC 16(R1) – Estoques (2009), a alocação dos custos fixos às 

unidades produzidas deve ser realizada com base na capacidade normal de produção. O nível 

normal de produção considera a capacidade produtiva (descontando suas restrições) e a 

demanda do mercado (parcela do mercado que a empresa espera atender em determinado 

período). 
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Martins e Rocha (2010) recomendam que, para calcular a capacidade normal da 

empresa, inicialmente é necessário apurar o volume médio anual de produção e vendas dos 

últimos três anos; desconsiderando os meses em que o volume tenha sido anormal, ou seja, 

períodos de retração ou euforia do mercado e eventos que contribuíram para uma baixa 

produtividade (greves, sinistros, etc.). Posteriormente, é necessário projetar para os próximos 

12 meses o volume de produção e vendas. O volume projetado, para os próximos meses deve 

estar fundamentado em estimativas sobre variáveis ambientais (condições econômicas) e 

fatores internos da empresa: 

- Variáveis ambientais: questões ligadas à análise da economia; haverá redução ou 

aumento significativo da demanda? Qual o volume projetado de venda da empresa nesse 

cenário econômico? etc. 

- Fatores internos: identificar o tempo não produtivo dos funcionários; o período 

destinado a manutenção dos equipamentos de produção; restrições e gargalos no processo 

produtivo, etc. 

Conforme os autores, no período que o volume real da produção for inferior ao 

volume normal, a parcela não absorvida de custo fixo deve ser debitada diretamente no 

resultado do período, esse custo, denominado Custo da Capacidade Não Utilizada (CCNU), 

dependendo de sua natureza pode aparecer na Demonstração de Resultado de duas formas: se 

for um valor irrelevante, após a linha do Custo dos Produtos Vendidos (CPV); caso seja, um 

valor relevante deve ser reportado depois da linha do Resultado Operacional. Essa forma, de 

tratamento do CCNU, evita que os produtos sejam superavaliados. A informação do CCNU 

pode contribuir para a identificação de recursos ociosos, atraindo, desta forma, a atenção dos 

gestores para a sua redução, eliminação ou posterior utilização. 

Para Matz, Curry e Frank (1973) existe uma nítida diferença entre a capacidade ociosa 

e a capacidade em excesso. A capacidade ociosa é consequência da não utilização (provisória) 
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dos recursos, tão logo, surja à necessidade, os mesmos entram em uso. Por outro lado, a 

capacidade em excesso está ligada a uma capacidade maior do que a empresa esperava 

utilizar. 

O descompasso na aquisição de capacidade pode resultar da limitada flexibilidade de 

adequar a capacidade do ativo que será comprado à capacidade requerida pela empresa. Por 

exemplo, a empresa pode precisar de uma máquina que processe apenas 4.200 unidades por 

hora, porém, no mercado a máquina de menor capacidade é de 6.000 unidades por hora. 

O custo da capacidade fornecida diz respeito ao custo do departamento, incluindo, a 

mão de obra direta, mão de obra indireta, equipamentos, custos do espaço utilizado pelos 

funcionários, etc. De acordo com Kaplan e Anderson (2007), no TDABC, a taxa do custo da 

capacidade utilizada é determinada conforme a fórmula a seguir: 

 

Taxa do custo da capacidade =           Custo da capacidade fornecida 

Capacidade prática dos recursos fornecidos 

 

Segundo os autores, a capacidade prática pode ser estudada segundo duas abordagens 

distintas, como segue: 

Estimativa arbitrária: basta presumir que a capacidade prática equivale entre 80% a 

85% da capacidade teórica. Portanto, se um funcionário está disponível durante 40 horas 

semanais, a capacidade prática equivale a 32 horas semanais. Ao considerar 80% de 

capacidade prática para o funcionário, os 20% restantes do seu tempo podem ser consumidos 

em intervalos, chegada e saída, comunicação e treinamento. 

Analítica: analisa sistematicamente os níveis de atividades dos meses anteriores e 

identifica o mês de maior produtividade. Verifica se neste mês houve atrasos excessivos, 

horas extras, má qualidade, etc. Caso não haja eventos relevantes que modifiquem a 
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capacidade dos recursos consumidos para execução da atividade, esse número pode ser 

utilizado como ponto de partida. 

Conforme os autores, a determinação da capacidade prática dos funcionários envolve 

parâmetros específicos, em relação a: 

- Número médio de dias trabalhados por mês ou ano (iniciar com 365 dias e subtrair os 

finais de semana, feriados, férias e outros dias não trabalhados); 

- Duração da jornada de trabalho; 

- Tipo de trabalho dos diferentes funcionários; e 

- Tempo médio que o funcionário não está efetivamente disponível para o trabalho. 

 

2.2.4.2 Uso da capacidade para o processamento da transação 

Conforme Kaplan e Anderson (2007, p. 29), “o principal insumo do modelo TDABC é 

o tempo (capacidade) necessário para executar as atividades”. O TDABC utiliza o tempo para 

direcionar os custos dos recursos aos objetos de custeio. Durante muitos anos, os tempos-

padrão vêm sendo estimados para trabalhos executados pela mão de obra direta e pelas 

máquinas. 

Os especialistas contam com procedimentos padronizados para a medição do tempo 

consumido na execução das diversas atividades. Segundo os autores, os especialistas não 

precisam promover mensurações de tempo dispendiosas. Ao invés da precisão, as empresas 

necessitam de acurácia ao determinar a primeira e segunda casa decimais. Esse nível de 

acurácia pode ser obtido mediante a utilização de métodos, tais como: a observação direta; 

entrevistas; pesquisas; mapas de processos e estimativas de tempo da própria empresa ou do 

setor. A capacidade da maioria dos recursos pode ser mensurada de imediato pela duração do 

tempo consumido para a execução do trabalho. No entanto, a capacidade de alguns recursos 
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precisa ser medida por outras unidades, como exemplo: quilograma, metro quadrado, 

gigabyte, metro cúbico etc. 

No ABC, quanto maior o grau de detalhamento, maior o número de atividades e a 

necessidade de processamento de dados. A cada variação, será necessário criar uma nova 

atividade. Por exemplo, o custo de um pedido específico pode sofrer variação conforme a 

escolha de uma embalagem padronizada ou personalizada; entrega conjunta ou individual; 

transporte comum ou refrigerado; veículo com carga completa ou parcial; transação padrão ou 

urgente. A figura 10 apresenta a relação entre o detalhamento do subprocesso – processar 

pedidos de clientes e o aumento do número de atividades. A complexidade e o número de 

atividades aumentam à medida que aumenta o grau de refinamento da análise (pedido 

internacional; manuseio de cargas perigosas; etc.). 

 

Figura 10 – Dicionário de atividades ABC. 

Fonte: KAPLAN; ANDERSON, 2007 p. 31. 

 

Por outro lado, o TDABC simplifica este processo ao estimar a demanda de 

capacidade de recursos conforme o número de variações. Para tanto, desenvolve uma equação 

de tempo representando o tempo básico necessário ao processamento de um pedido de cliente 

comum, adicionando um tempo incremental por variação. 

4. Comercializar e vender 

 ...  

 ...  

 4.2. Processar pedidos de clientes 

  4.2.1. Criar arquivo de clientes 

  4.2.2. Obter cotação de vendas 

  4.2.3. Verificar encargos e créditos especiais 

  4.2.4. Gerar documentos de transporte 

  4.2.4.1. Doméstico 

  4.2.4.2. Internacional 

   4.2.4.2.1. Preencher formulários da alfândega 

   4.2.4.2.2. Preparar declaração de embarque 

   4.2.4.2.3. Obter autorização consular 

  4.2.5. Elaborar documento para descrever necessidades especiais de serviços ou manuseio 

  4.2.6. Preparar documento para manuseio de produtos perigosos. 
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Segundo Kaplan e Anderson (2004, p. 134), a equação de tempo “permite ao modelo 

refletir de que modo características de pedidos e atividades provocam variações no tempo de 

processamento”. O TDABC identifica o que difere entre um pedido e outro. A equação de 

tempo aglutina as variações e o respectivo tempo das atividades executadas, como exemplo, a 

equação de tempo que espelha o subprocesso – processar pedidos de clientes é a seguinte: 

 

Tempo de processamento de pedidos =  10 + 5 se for cliente novo 

(minutos)      + 2 x número de itens de linha 

      + 4 x número de cotações de vendas 

      + se for pedido internacional 

      2 se exigir formulário da alfândega 

      + 5 se exigir declaração de embarque 

      + 10 se exigir autorização consular 

      + se exigir serviços especiais 

      5 se for pedido urgente 

      + 10 se for retido pelo crédito 

      + 2 se for material perigoso 

 

A equação de tempo mostra que o processamento de um pedido padrão para o 

mercado interno, proveniente de cliente cadastrado com um item de linha consome 12 

minutos [10 + (2 x 1)]. O tamanho da equação aumenta linearmente e não exponencialmente 

como no ABC. 

Kaplan e Anderson (2007) destacam que caso a empresa identificar outros fatores 

relevantes para explicar as variações no tempo do processo, basta acrescentar o termo na 

equação de tempo. 

Desta forma, à medida que os analistas aprendem mais sobre os fatores que causam 

variações nos processos, pode ser mais simples realizar as atualizações pertinentes. Os autores 

mencionam que as empresas podem adotar os seguintes passos para estimar as equações de 

tempo: 
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1º Começar com os processos mais custosos: iniciar com os processos de maior 

consumo de tempo e maiores custos, ocasionando impacto relevante sobre o resultado 

financeiro. 

2º Definir o escopo do processo: envolve o mapeamento do processo desde o início até 

o seu término. 

3º Determinar os principais direcionadores de tempo: identificar os fatores mais 

relevantes que retratam o consumo de tempo de recursos (capacidade).  

4º Usar variáveis indutoras prontamente disponíveis: caso a empresa disponha de 

dados sobre: clientes novos ou tradicionais; tipos de conta; volumes de vendas; número de 

pedidos ou número de devoluções, não haverá necessidade de adotar novas tecnologias para 

alimentar o TDABC. 

5º Começar com simplicidade: utilizar inicialmente somente uma variável indutora na 

equação. 

6º Envolver o pessoal operacional na construção e na validação do modelo: envolver o 

pessoal de cada departamento no desenvolvimento e validação das primeiras equações de 

tempo.  

No intuito de destacar diferenças do TDABC em relação ao ABC, é apresentado um 

exemplo desenvolvido por Kaplan e Anderson (2007). Os autores mencionam um 

departamento de serviços aos clientes que possui um custo total de R$ 567.000,00 por 

trimestre (não sofrem alterações com o nível de atividade). Entende-se, por custo total, o gasto 

com mão de obra direta, supervisores, depreciação de equipamentos, aluguel e outros custos 

indiretos e de apoio. O departamento utiliza 28 funcionários de linha de frente trabalhando em 

média 20 dias por mês, remunerados com base em 7,5 horas de trabalho por dia. No 

departamento são executadas três atividades: 

- processar pedidos dos clientes 
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- lidar com dúvidas e queixas dos clientes 

- analisar crédito dos clientes 

Conforme visto anteriormente, na mensuração do custo pelo ABC, os recursos são 

alocados as atividades, posteriormente, as mesmas são consumidas pelos diversos objetos de 

custeio. Para a alocação dos recursos às atividades é necessário realizar entrevistas com os 

funcionários responsáveis pela execução das atividades, solicitando que estimem o percentual 

de tempo consumido em cada atividade. 

Supondo que após as pesquisas realizadas o tempo distribuído entre as três atividades 

seja de 70%, 10% e 20% respectivamente. A coleta de dados sobre o consumo real ou 

estimado dessas três atividades durante o trimestre evidencia: 49.000 pedidos de clientes, 

1.400 dúvidas de clientes e 2.500 análises de crédito. 

Neste ponto, os autores destacam que o ABC acaba incorrendo em um erro teórico, 

por não considerar a possibilidade de capacidade ociosa, também, ressaltam o alto grau de 

subjetivismo na identificação da proporção do tempo consumido nas várias atividades 

executadas pelos funcionários. Os mesmos alegam que consomem 100% do seu tempo na 

execução das atividades. 

Conforme os dados apresentados, o ABC calcula as seguintes taxas médias para os 

direcionadores de custo das atividades, demonstradas na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Taxas médias para os direcionadores de custo ABC 

Atividades 

Tempo 

consumido 

(%) 

Custo 

atribuído 

Quantidade de 

direcionadores 

de custo 

Taxa do direcionador 

 de custo 

Processar pedidos 70 R$ 396.900 49.000 R$ 8,10 / pedido 

Lidar com dúvidas e queixas 10 R$   56.700 1.400 R$ 40,50 / ocorrência 

Analisar crédito 20 R$ 113.400 2.500 R$ 45,36 / análise de crédito 

Total 100 R$ 567.000 
  

Fonte: KAPLAN; ANDERSON, 2007 p. 11. 



 63 

Entretanto, no TDABC, a fase de definição do consumo dos recursos pelas atividades 

é ignorada (simplificada), eliminando, a necessidade de alocar os custos dos departamentos 

entre as atividades executadas e, consequentemente, o grau de subjetivismo na proporção do 

tempo consumido pelos funcionários na execução das atividades. 

Para o cálculo da taxa do custo da capacidade é necessário realizar o levantamento do 

tempo efetivo em trabalho produtivo. No levantamento realizado, a equipe do TDABC, 

identifica que cada funcionário consome aproximadamente 75 minutos por dia ou 4.500 

minutos por trimestre (75 minutos x 60 dias) em intervalos, treinamentos e em formação 

profissional. A capacidade prática por funcionário é de aproximadamente 22.500 minutos por 

trimestre, conforme demonstrado no quadro 3. 

 

Cálculo por funcionário  Mensal    Trimestral 

a) nº de dias em média a disposição do empregador 20 dias 
 

60 dias 

b) jornada diária 7,5 horas 
 

7,5 horas 

c) nº máximo de horas à disposição (a x b) 150 horas 
 

450 horas 

d) nº máximo em minutos à disposição (c x 60 minutos) 9.000 minutos 27.000 minutos 

e) tempo consumido em intervalos, treinamentos, etc. -1.500 minutos -4.500 minutos 

Capacidade prática por funcionário (d - e) 7.500  minutos 22.500  minutos 

Quadro 3 – Capacidade prática por funcionário. 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Anderson (2007). 

 

Considerando que o departamento possui 28 funcionários a capacidade prática por 

trimestre resulta em 630.000 minutos (28 funcionários x 22.500 minutos). A taxa do custo da 

capacidade é determinada conforme fórmula a seguir: 

 

Taxa do custo da capacidade = R$ 567.000 / 630.000 minutos = R$ 0,90 por minuto 

 

Após a determinação da taxa do custo da capacidade é necessário identificar o tempo 

consumido para executar cada tipo de atividade. Esses dados podem ser obtidos em 
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entrevistas com os funcionários ou observação direta. A tabela 5 demonstra os tempos médios 

unitários para executar as atividades relacionadas aos clientes, estimados pela equipe do 

TDABC. Conforme Kaplan e Anderson (2007), a equipe do TDABC adota como premissa 

simplificadora que o tempo consumido no processamento dos pedidos, nas dúvidas dos 

clientes e na análise de crédito não apresenta grande variação. Para o cálculo da taxa do 

direcionador de custo das atividades é necessário multiplicar a taxa do custo da capacidade de 

R$ 0,90 por minuto pelo consumo de tempo estimado de cada atividade. 

 

Tabela 5 – Taxas dos direcionadores de custo TDABC 

Atividade 

Direcionador de custo do TDABC 

Unidade de tempo 

(minutos) 

Taxa (a R$ 0,90 por 

minuto) 

Processar pedidos dos clientes 8 R$  7,20 

Lidar com dúvidas e queixas dos clientes 44 R$39,60 

Analisar crédito dos clientes  50 R$45,00 

Fonte: KAPLAN; ANDERSON, 2007 p. 13. 

 

As três atividades podem ser substituídas por uma simples equação de tempo para o 

departamento: 

 

Tempo de serviços aos clientes =  8 x número de pedidos processados + 

     44 x número de dúvidas dos clientes + 

     50 x número de análises de crédito dos clientes 

 

O tempo médio para executar cada atividade, multiplicado, pela quantidade de vezes 

que a atividade é requerida, resulta no total de minutos consumidos no período. Por 

conseguinte, o custo total é determinado pela multiplicação da taxa do custo da capacidade 

pelo total de minutos encontrado, demonstrado na tabela 6. 
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Tabela 6 – Taxas médias para os direcionadores de custo TDABC 

Atividade 

Unidade 

de tempo 
Quantidade 

Total de 

minutos 

Taxa do custo 

da capacidade 
Custo total 

Processar pedidos dos clientes 8 min. 49.000 392.000 R$ 0,90/min. R$352.800 

Lidar com dúvidas dos clientes 44 min. 1.400 61.600 R$ 0,90/min. R$  55.440 

Analisar crédito dos clientes  50 min. 2.500 125.000 R$ 0,90/min.   R$112.500 

 Capacidade utilizada / efetiva 

  

578.600  R$520.740 

 Capacidade não utilizada (8,2%) 

  

51.400 

 

      R$ 0,90/min. R$  46.260 

Capacidade Prática 

  

630.000 
 

R$567.000 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Anderson (2007). 

 

A tabela 6 demonstra que aproximadamente 91,8% da capacidade prática (578.600 / 

630.000) dos recursos fornecidos durante o período foram consumidos em trabalho produtivo. 

Por outro lado, algo em torno de 8,2% (51.400 / 630.000) equivalente a R$ 46.260,00 (51.400 

x R$ 0,90) representa o custo da capacidade não utilizada (debitado no resultado do período). 

Neste ponto, percebe-se a diferença entre a taxa encontrada pelo ABC e o TDABC. 

Conforme demonstrado na tabela 7, a taxa calculada pelo ABC é maior em relação ao 

TDABC, por ignorar a possibilidade de capacidade ociosa, e os funcionários alegarem 

consumir 100% do tempo na efetiva realização das atividades. O cálculo da taxa pelo TDABC 

considera o tempo efetivo de trabalho produtivo e o tempo consumido em cada atividade. No 

TDABC, a informação da capacidade não utilizada pode, por exemplo, auxiliar na tomada de 

decisão quanto à sua utilização, diminuição ou eliminação da disponibilidade dos recursos. 

 

Tabela 7 – Diferença entre as taxas dos direcionadores do ABC e TDABC 

Atividades ABC TDABC Diferença Quantidade Total 

Processar pedidos 8,10 7,20 0,90 49.000 R$ 44.100,00  

Lidar com dúvidas e queixas 40,50 39,60 0,90 1.400 R$   1.260,00  

Analisar crédito 45,36 45,00 0,36 2.500 R$      900,00  

Total R$ 46.260,00  

Fonte: Adaptado de Kaplan e Anderson (2007). 
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Expandindo o exemplo de Kaplan e Anderson (2007), o quadro 4 apresenta a 

quantidade de direcionadores para cada cliente. A quantidade atribuída de direcionadores a 

aos clientes tem como objetivo identificar a diferença do TDABC em relação ao ABC, na 

mensuração do custo do processamento dos pedidos. 

 

Direcionadores Cliente A Cliente B Cliente C 

nº de pedidos 8 2 4 

nº de ocorrência 3 0 1 

nº de análise de crédito 1 1 1 

Quadro 4 – Direcionadores de custos dos clientes. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A multiplicação entre o número de vezes que o direcionador é repetido por cliente, e a 

respectiva taxa do direcionador de custo da atividade, resulta no custo atribuído a cada cliente 

pelo ABC, conforme demonstrado na tabela 8.  

 

Tabela 8 – Custo atribuído por cliente (ABC) 

Atividade Direcionador-chave 
Nº de 

vezes 

Taxa do 

direcionador de 

custo 

Custo 

atribuído 

Cliente A 

    Processar pedidos nº de pedidos 8 R$   8,10 R$   64,80 

Lidar com dúvidas e queixas nº de ocorrência 3 R$ 40,50 R$ 121,50 

Analisar crédito nº de análise de crédito 1 R$ 45,36 R$   45,36 

Total Cliente A R$ 231,66 

Cliente B 

    Processar pedidos nº de pedidos 2 R$   8,10 R$   16,20 

Lidar com dúvidas e queixas nº de ocorrência - R$ 40,50 - 

Analisar crédito nº de análise de crédito 1 R$ 45,36 R$   45,36 

Total Cliente B R$   61,56 

Cliente C 

    Processar pedidos nº de pedidos 4 R$   8,10 R$   32,40 

Lidar com dúvidas e queixas nº de ocorrência 1 R$ 40,50 R$   40,50 

Analisar crédito nº de análise de crédito 1 R$ 45,36 R$   45,36 

Total Cliente C R$ 118,26 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Conforme os autores, o TDABC, além de contemplar o número de vezes que as 

atividades foram executadas, leva em consideração o tempo consumido na execução de cada 

atividade. O custo atribuído ao cliente é resultado da multiplicação entre o tempo consumido 

por atividade, o número de vezes que as atividades foram executadas e a respectiva taxa do 

custo da capacidade, conforme demonstrado na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Custo atribuído por cliente (TDABC) 

Atividade Direcionador-chave 

Tempo por 

atividade 

(min.) 

Nº de 

vezes 

Taxa do 

custo da 

capacidade 

Custo 

atribuído 

Cliente A 

     Processar pedidos nº de pedidos 8 8 R$ 0,90/min. R$   57,60 

Lidar com dúvidas e queixas nº de ocorrência 44 3 R$ 0,90/min. R$ 118,80 

Analisar crédito nº de análise de crédito 50 1 R$ 0,90/min. R$   45,00 

Total Cliente A R$ 221,40 

Cliente B 

     Processar pedidos nº de pedidos 8 2 R$ 0,90/min. R$ 14,40 

Lidar com dúvidas e queixas nº de ocorrência 44 - R$ 0,90/min. - 

Analisar crédito nº de análise de crédito 50 1 R$ 0,90/min. R$ 45,00 

Total Cliente B R$ 59,40 

Cliente C 

     Processar pedidos nº de pedidos 8 4 R$ 0,90/min. R$  28,80 

Lidar com dúvidas e queixas nº de ocorrência 44 1 R$ 0,90/min. R$  39,60 

Analisar crédito nº de análise de crédito 50 1 R$ 0,90/min. R$  45,00 

Total Cliente C R$ 113,40 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O quadro 5 apresenta um comparativo entre o custo do processamento dos pedidos 

pelo TDABC em relação ao ABC. No ABC, o custo é influenciado apenas pelo número de 

transações, pressupondo, que os pedidos não apresentam variações no tempo de 

processamento. 

 

Clientes TDABC ABC 

A R$     221,40  R$     231,66  

B R$       59,40  R$       61,56  

C R$     113,40  R$     118,26  

Quadro 5 – Comparativo entre o custo no processamento dos pedidos pelo TDABC em relação ao ABC. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Souza et al (2008) apresentam no quadro 6 as principais vantagens e dificuldades do 

TDABC publicadas em estudos realizados entre os anos de 2004 e 2008. De acordo com os 

autores, apesar do número escasso de publicações, as vantagens do TDABC são realizadas na 

prática. Entretanto, dois dos trabalhos analisados contaram com a participação de um dos 

proponentes do TDABC. 

 

Autores (ano) 
Principal (is) vantagem (ns) 

identificada(s) 

Principal (is) dificuldade (s) identificada 

(s) 

Fachini et al. (2008) 

Aprimoramento das informações de custos 

essenciais para auxiliar o processo 

decisório. 

Não foram encontradas dificuldades 

relevantes. 

Everaert et al. (2008) 

Bastante satisfatório para modelos de 

custos de operações logísticas complexas, 

por meio das equações de tempo. 

Não foram encontradas dificuldades 

relevantes (destaca-se que um dos autores 

do artigo é Steven R. Anderson, um dos 

proponentes do TDABC). 

Souza et al. (2008) 

Não há vantagens em relação ao ABC 

Convencional no que tange à 

aplicabilidade no ambiente de produção 

por encomenda. 

Obstáculos na definição das equações de 

tempo, diante de ambientes instáveis. 

Pernot et al. (2007) 

Facilidade e a rapidez na construção de um 

modelo acurado, a integração com os 

sistemas de gestão integrada e a 

disponibilidade de informações acuradas. 

Não foram encontradas dificuldades 

relevantes. 

Varila et al. (2007) Integração com os ERPs. 

Necessário um substancial volume de 

dados para estimular satisfatoriamente as 

equações de tempo. 

Dalmácio et al. 

(2006) 

Simplificação do tratamento dos custos 

relativos às atividades. 

Pouca compreensão da dinâmica de seus 

custos e da metodologia de custeio, 

atrelada à ausência de discernimento sobre 

o melhor modelo de gestão empresarial. 

Bruggeman et al. 

(2005) 

Simplificação considerável das atividades 

identificadas na empresa e disponibilidade 

de informações mais acuradas. 

Não foram encontradas dificuldades 

relevantes (destaca-se que um dos autores 

do artigo é Steven R. Anderson, um dos 

proponentes do TDABC). 

Quadro 6 – Síntese das principais vantagens e dificuldades TDABC identificadas nos estudos analisados. 

Fonte: SOUZA et al., 2008 p. 10. 

 

2.3 Comentários 

A composição do valor de custo de um produto depende do método de custeio 

utilizado, o mesmo define quais os recursos econômicos devem compor o valor de custo de 

um objeto de custeio, e os elementos que devem ser debitados diretamente no resultado do 

período. 
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O avanço da tecnologia e a maior variedade de produtos contribuíram para a mudança 

do perfil de custos de muitas empresas, aumentando, assim, a representatividade dos custos 

indiretos, nos custos totais. A alocação desses custos aos produtos, realizada por critérios de 

rateios, baseados no volume, causa grandes distorções no custo dos produtos. 

O Custeio Baseado em Atividades – ABC surgiu em meados da década de 80 com o 

objetivo mensurar o custo dos produtos, clientes e outros objetos de custeio com maior 

acurácia. Ao invés da utilização de critérios de rateio arbitrários, o ABC, analisa a relação de 

causa e efeito (rastreamento) entre os custos e as atividades. No ABC, os recursos são 

consumidos pelas atividades, e as atividades são consumidas pelos diversos objetos de 

custeio. Os recursos são atribuídos as atividades com o auxílio dos direcionadores de recursos 

e as atividades são atribuídas aos objetos de custeio por meio dos direcionadores de atividade. 

O Custeio Baseado em Atividade e Tempo – TDABC simplifica o processo de custeio, 

utilizando o tempo como principal direcionador de custo dos recursos aos objetos de custeio, 

eliminando, assim, o trabalho complexo e subjetivo de pesquisa com os funcionários para a 

estimativa da proporção do tempo consumido em cada atividade. Para isso, precisa da 

determinação da taxa do custo da capacidade e da estimativa da capacidade de recursos do 

objeto de custeio (geralmente o tempo). A taxa do custo da capacidade corresponde a uma 

taxa média dos recursos por minuto. Cabe ressaltar, a necessidade dos recursos serem 

influenciados pelo mesmo direcionador, evitando, assim, distorções na alocação dos custos. 

Conforme Kaplan e Anderson (2007), no ABC, os funcionários alegam consumir 

100% do seu tempo nas atividades executadas, por outro lado, o TDABC utiliza a capacidade 

prática dos recursos, ou seja, o tempo de trabalho efetivo dos funcionários. O custo da 

capacidade não utilizada deve ser debitado diretamente no resultado do exercício, não sendo 

considerado, como custo do produto. A identificação dos recursos não utilizados contribui 

para chamar a atenção dos gestores em sua utilização, redução ou eliminação. 
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As equações de tempo permitem identificar as variações entre o custo de um pedido e 

outro, facilitando, as atualizações e adaptações necessárias. Entretanto, no ABC, para refletir 

as variações, necessita da criação de novas atividades, dificultando, assim, o armazenamento, 

atualização e o processamento de dados. O sistema ERP da empresa pode contribuir com 

dados relevantes (referente aos clientes, características dos pedidos, etc.) para a construção 

das equações de tempo. 

De acordo com os conceitos apresentados em relação ao método ABC e o TDABC, no 

quadro 7 são apontadas diferenças identificadas entre ambos. 

 

ABC TDABC 

Atribuição dos custos 

Complexidade Simplificação 

Necessidade de pesquisas e de entrevistas com os 

funcionários, para a alocação dos custos dos recursos 

às atividades. 

Utiliza o tempo como principal direcionador de custos 

/ precisa de apenas dois parâmetros: taxa do custo da 

capacidade e o tempo consumido para executar cada 

atividade. 

Detalhamento da informação 

Aumento exponencial Aumento linear 

A cada variação é necessário criar nova atividade / 

número excessivo de atividades / atualização, 

armazenamento e tempo de processamento de dados 

dispendiosos. 

Adoção de equações de tempo para captar as 

variações no tempo de processamento / facilidade nas 

atualizações e adaptações / integração com os sistemas 

de gestão. 

Levantamento de dados 

Grau de subjetivismo Nível de acurácia 

Alocações subjetivas de custos / dificuldade na 

identificação da proporção do tempo consumido dos 

colaboradores as várias atividades. 

Utilização de técnicas (entrevistas, observação direta, 

etc.) na identificação do tempo consumido para a 

realização de cada tipo de atividade. 

Estimativa da capacidade 

Capacidade teórica Capacidade prática 

Apontamentos baseados no melhor saber dos 

funcionários. 

Considera apenas o tempo efetivo de trabalho / 

identificação da capacidade ociosa. 

Quadro 7 – Diferenças entre os métodos: ABC e TDABC. 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Anderson (2007). 



 71 

3 LUCRATIVIDADE DE CLIENTES 

 

Para Johnson e Kaplan (1993, p. 211) “até agora, temos sido tão culpados como os 

sistemas convencionais de avaliação de custos de produtos, ao nos limitarmos aos custos 

contraídos na fábrica”. 

Os autores destacam a importância dos custos de produção, mas ressaltam a 

necessidade do conhecimento dos custos de administração, financeiros, comercialização e 

distribuição, os chamados “custos fora da fábrica”. Criticam a forma como os relatórios 

contábeis demonstram essas informações, a falta de compreensão dos Custos para Servir 

certos clientes e utilizar diferentes canais de distribuição. 

Kaplan e Norton (1997) mencionam que os clientes atuais e potenciais têm 

preferências diversas e valorizam os atributos dos produtos ou serviços de maneiras 

diferentes. Alguns clientes podem revelar suas preferências em dimensões de preço, 

qualidade, funcionalidade, imagem, reputação, relacionamento e serviço. Cada cliente estará 

possuindo características e necessidades diferentes dos demais. 

De acordo com Kotler e Keller (2006), embora muitas empresas estejam preocupadas 

em avaliar a satisfação dos clientes, a maioria deixa de avaliar a lucratividade por cliente, 

segmento de mercado ou canal de distribuição. O cliente lucrativo pode ser uma pessoa, 

família ou empresa que rende um fluxo de receita que excede por uma margem aceitável o 

fluxo de custos de atração, venda e atendimento relativos a ele ao longo do tempo. 

Norek e Pohlen (2001) destacam que a maioria das empresas conhece os principais 

fatores de custo como os materiais diretos e a mão de obra direta. Entretanto, esses custos não 

são suficientes para determinar com precisão a lucratividade do cliente e o desempenho do 

fornecedor. Segundo os autores, há outros custos “ocultos” que precisam ser identificados. A 
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importância em identificar o verdadeiro custo de processos, produtos ou clientes está em não 

perder dinheiro, tempo e recursos em produtos ou clientes não lucrativos. 

A empresa precisa conhecer como duas contas de clientes apresentando volumes 

semelhantes podem consumir recursos e apresentar lucratividades totalmente diferentes. Um 

cliente pode efetuar apenas um pedido, enquanto outro pode dividir o mesmo volume em 

vários pedidos. Mesmo entre clientes com compras semelhantes o Custo para Servir pode 

variar consideravelmente.  

Ching (1997) ressalta alguns problemas que surgem em decorrência de informações 

inadequadas sobre o Custo para Servir os clientes: 

Clientes não lucrativos: não são refletidos os custos adicionais da variedade dos 

produtos e serviços específicos aos clientes; 

Canais de distribuição não lucrativos em virtude de custos específicos do canal não 

terem sido espelhados: as empresas deixam de explorar oportunidades de melhoria, como por 

exemplo, a alteração dos canais e mudança nas relações; e 

Aumento da demanda de produtos específicos e serviços extras para os clientes: não 

existe diferença de atendimento ou preço entre os clientes que exigem entregas específicas, 

treinamento de funcionários e estocagem. 

De acordo com o autor alguns clientes demandam maior esforço de vendas, mais 

serviços de entrega, suporte no ponto-de-venda e treinamento especial. Com isso, as 

empresas, para não onerar os clientes que demandam pouco e beneficiar outros que solicitam 

muito, precisam identificar quanto custa servir seus clientes e quanto cobrar de cada um deles. 

Nesta mesma linha, Guerreiro, Merschmann e Bio (2008) destacam que os clientes demandam 

níveis de serviços cada vez mais exigentes, aumentando, assim, a necessidade de atividades 

comerciais e logísticas, e consequentemente, os Custos para Servir. 
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Kaplan e Cooper (1998) listaram algumas características dos clientes com altos e 

baixos Custos para Servir, conforme o quadro 8. O conhecimento do Custo para Servir cada 

cliente pode auxiliar as empresas no relacionamento com cada um deles. 

 

Clientes de alto custo Clientes de baixo custo 

Pedidos de produtos personalizados Pedidos de produtos padrão 

Pedem pequenas quantidades Pedem grandes quantidades 

Chegadas imprevisíveis de pedidos Chegada dos pedidos é previsível 

Entrega personalizada Entrega padronizada 

Mudança das necessidades de entrega Não mudam as condições das entregas 

Processamento manual Processamento Eletrônico (EDI) 

Grande volume de apoio prévio às vendas (recursos 

de MKT, técnicos e de vendas) 
Pouco ou nenhum apoio prévio às vendas (definição de 

preços e pedidos padrões) 

Exigem serviço pós-venda (serviço de instalação, 

treinamento, garantia e de campo) 
Nenhum suporte pós-venda 

Exigem que a empresa mantenha estoque Reposição proporcional à produção 

Pagam lentamente (contas a receber elevado) Pagam no prazo 

Quadro 8 – Características de clientes de alto e baixo custo. 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Cooper 1998. 

 

Kotler e Keller (2006) observam que as empresas para realizar a análise de 

lucratividade dos clientes precisam estimar a receita proveniente do cliente e subtrair os 

respectivos custos. 

Os autores destacam que as empresas necessitam levar em consideração não apenas os 

custos envolvidos na produção e na distribuição dos produtos e serviços, mas também, todos 

os recursos da empresa despendidos no atendimento do cliente; por exemplo: os custos 

envolvidos no recebimento de ligações, na realização de visitas e na entrega de brindes. 

De acordo com Porter (1991), alguns custos de atendimento aos clientes podem não 

ser aparentes e outros são bastante sutis, podendo ser obscurecidos pela alocação arbitrária 

dos gastos gerais. Os custos de atendimento aos clientes podem variar acentuadamente de 

cliente para cliente, na maioria por razões, como: 
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- volume do pedido; 

- venda direta comparada com a venda feita através de distribuidores; 

- tempo de espera necessário; 

- estabilidade do fluxo de pedidos para fins logísticos e de planejamento; 

- custo de expedição; 

- custo da venda; e 

- necessidade de adaptação ao cliente ou modificação. 

De acordo com Kaplan e Cooper (1998), a utilização do ABC pode auxiliar as 

empresas a identificar as diferenças do custo de atender determinados clientes. Conforme 

demonstrado na figura 11, os lucros e prejuízos ocultos geralmente ocorrem pela falta de 

atribuição ou uma atribuição arbitrária (baseada no volume) das despesas de marketing, 

vendas, distribuição e administrativas a clientes específicos. 

 

 

  

        

 

 

 

Figura 11 – Clientes de lucro oculto e custo oculto. 

Fonte: KAPLAN; COOPER, 1998 p. 209. 
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Christopher (2009) menciona que o resultado da análise de lucratividade por cliente 

pode ser obtido em “contas individuais” pela identificação do valor das vendas líquidas 

subtraídos dos custos atribuíveis, ou seja, específicos a cada cliente ou produto. Caso a 

empresa pare de atender algum cliente, a receita e esse custo atribuível deixam de existir. 

De acordo com Atkinson et al (2008), os custos evitáveis (atribuíveis) são eliminados 

a medida que um produto, linha de produto, cliente, segmento ou canal de distribuição são 

descontinuados. Por outro lado, existem custos, que nem sempre são evitados com a saída de 

um cliente, por exemplo, o custo do espaço dedicado no armazém. Com isso, cresce a 

importância de conhecer e mensurar os custos em cada nível hierárquico. 

Reeve (1998) apresenta um relatório de lucratividade multidimensional, que possibilita 

a identificação da lucratividade por produto, pedido, cliente, canal de distribuição e região. No 

quadro 9 pode ser visualizada uma sugestão da estrutura conceitual para a análise por pedido, 

cliente e região. 

Conforme esse autor, aos objetos de custeio deve ser alocado apenas os custos 

identificáveis, assim, os custos que não forem possíveis de serem rastreados, devem ser 

alocados a um nível hierárquico acima. Por exemplo, o custo do aluguel de um armazém, que 

atende a uma determinada região, na análise da lucratividade, deve ser considerado como 

custo da região e não aos clientes em particular, evitando, desta forma, alocações arbitrárias. 

Robles Junior, Robles e Faria (2005, p. 8) destacam que o relatório apresentado por 

Reeve (1998) para a avaliação da lucratividade em cada dimensão possibilita ao gestor 

identificar a lucratividade de acordo com o canal específico, grupo de produtos para um 

cliente, e para um cliente de um canal específico. Entretanto, ressaltam que podem existir 

dificuldades na implementação, principalmente na identificação dos custos relacionados ao 

pedido. 
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Custos para Servir e Margens Comentários 

Receita bruta dos itens 

(-) Descontos no preço de tabela 

(-) Devoluções de vendas 

(-) Comissões de vendas 

(-) Impostos sobre as vendas 

 Preço de tabela vezes unidades vendidas pelo 

sistema de pedidos de vendas; 

 Percentual do preço de tabela (variáveis entre 

cliente); 

 Percentual do preço de tabela depois dos descontos 

deduzidos. 

(=) Receita Líquida para a Companhia  Atribuível para menor célula (item da NF). 

(-) Custos Variáveis dos itens faturados 
 Os custos podem ser atribuídos para o nível de 

linhas dos itens faturados. 

(=) Margem do mix de produtos  Margem identificada ao mix de produtos vendidos. 

Somatório de todas as margens dos itens por fatura 

(-) Custos identificados aos pedidos: 

 Desconto por tamanho de pedido 

 Embalagem  

 Frete 

 Processamento do pedido 

 Estes são custos diretos do pedido, mas comuns às 

linhas de pedidos de venda dentro do pedido. 

 Custos direcionáveis pelo TDABC. 

(=) Margem de venda do pedido 
 Um elemento hierárquico é útil na avaliação da 

habilidade de geração do lucro de um vendedor. 

Somatório de todos os pedidos de um cliente 

(-) Custos identificados ao cliente: 

 Propaganda 

 Bonificações 

 Abatimentos / Verbas contratuais 

 Serviços técnicos / Apoio em projetos 

 Custo de manutenção do inventário 

 Custo de manutenção de recebíveis 

 Custos diretos para clientes, mas comuns aos 

produtos. Requerem registro da fatura e apoio pelo 

código de cliente; 

 Custo do capital associado ao inventário específico 

para apoio do cliente; 

 Custo do capital dos títulos a receber dos clientes. 

(=) Margem do Cliente 
 

Somatório de todas as margens dos clientes na região 

(-) Custos identificados por região: 

 Custos de aluguéis 

 Salários de vendedores por região 

 Custo comum de manter um cliente 

 Custos diretos por região, mas comuns aos clientes 

da região; 

 Custo de inventário não associado com nenhum 

cliente, em particular. 

(=) Margem da Região 
 

Somatório de todas as margens da região 

(-) Custos comuns identificados por região 

 Estes são os custos remanescentes dos negócios que 

são diretos para diferentes dimensões e comuns às 

regiões. 

(=) Lucro Operacional Total 
 

Quadro 9 – Relatório de lucratividade multidimensional. 

Fonte: Adaptado de Reeve (1998). 

 

Braithwaite e Samakh (1998) apresentam alguns dados que podem corroborar na 

identificação do Custo para Servir, conforme quadro 10. Os autores mencionam como pode 

ser realizada estruturação do sistema ERP da empresa, por exemplo, o cliente é cadastrado no 

canal de distribuição e região específica. 



 77 

Fonte de dados Comentários 

Cadastro dos produtos 

Incluindo família de produtos, custo padrão de 

produção e características físicas (unidades/pallet; 

unidades/caixa; kg/unidade...). 

Cadastro dos clientes 
Incluindo informações dos clientes, canal de 

distribuição e localização geográfica. 

Cadastro de fornecedores 
Incluindo localização geográfica e prazo de entrega por 

materiais. 

Cadastro de locais de distribuição 
Incluindo localização geográfica e lista de produtos 

manuseados em cada local. 

Dados de vendas por transação (normalmente de um 

período de 3 a 6 meses) 

Incluindo número do pedido, resumo de carga, código 

do produto, quantidade pedida e quantidade entregue, 

local de faturamento, cliente destinatário. 

Dados de vendas semanais do período de um ano 
Para entender sazonalidade e demandas de capacidade 

dos locais de distribuição e seus fretes. 

Dados de estoques (de um período representativo) 
Incluindo códigos de produto, número de unidades em 

estoque, por local de distribuição. 

Quadro 10 – Fonte de dados para análise do Custo para Servir. 

Fonte: Adaptado de Braithwaite e Samakh (1998) 

 

De acordo com Kaplan e Cooper (1998), após a mensuração dos Custos para Servir e a 

identificação da lucratividade de cada cliente, as empresas podem classificar seus clientes 

conforme demonstrado na figura 12. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Figura 12 – Lucratividade dos clientes. 

Fonte: KAPLAN; COOPER, 1998 p. 212. 
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O eixo vertical apresenta a margem líquida resultante do preço líquido após todos os 

descontos e promoções, menos o custo produtivo. O eixo horizontal apresenta o Custo para 

Servir cada cliente. 

Para os clientes passivos, encontrados no quadrante superior esquerdo, o produto é 

essencial. Esses clientes, por apresentarem margens altas e baixo Custo para Servir, precisam 

ser bem cuidados e protegidos de ataques da concorrência. Entretanto, os clientes agressivos 

encontrados no quadrante inferior direito apresentam alto Custo para Servir e margem baixa, 

para esses clientes, a empresa poderia diminuir os descontos oferecidos ou até incentivá-los à 

mudança de fornecedor. 

Conforme os autores, a atribuição do Custo para Servir aos diferentes clientes permite 

à empresa mensurar e identificar os clientes mais lucrativos ou menos lucrativos. Como cada 

cliente apresenta diferentes lucratividades, cabe à empresa definir ações objetivando a 

melhora de seu relacionamento, como: 

- proteger os clientes mais lucrativos; 

- redefinir os preços com base no Custo para Servir cada cliente; 

- conceder descontos, se for preciso, para fechar negócios com clientes de baixo Custo 

para Servir; 

- negociar relacionamentos do tipo “ganha-ganha” com os clientes para a redução dos 

Custos para Servir; 

- incentivar que os concorrentes conquistem os clientes que causam prejuízos; e 

- lançar mão de estratégias para capturar clientes mais lucrativos dos concorrentes. 

Segundo Kotler e Keller (2006) ao realizar uma análise da lucratividade dos clientes as 

empresas encontram clientes com as seguintes características: 

Clientes maiores – demandam um serviço considerável, recebem os maiores descontos 

e nem sempre geram o maior lucro; 
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Clientes de porte médio – recebem um bom atendimento, pagam praticamente o preço 

integral e frequentemente são os mais lucrativos; e 

Clientes menores – recebem um mínimo de serviços, pagam o preço integral, porém 

possuem altos custos de transação que reduzem sua lucratividade. 

Os autores sugerem classificar os clientes em diferentes níveis de lucro; por exemplo: 

clientes ouro (mais lucrativos), clientes prata (lucrativos), clientes bronze (baixa lucratividade, 

mas desejáveis) e clientes latão (não lucrativos e indesejáveis). 

A classificação em diferentes níveis de lucro objetiva contribuir com ações que podem 

ser tomadas pelas empresas para levar os clientes bronze para o nível prata, os clientes prata 

para o nível ouro e os clientes latão, torná-los mais lucrativos ou desfazer-se deles.  

 

3.1 Método do Custo para Servir (Cost to Serve) 

O método do Custo para Servir (Cost to Serve) foi registrado por Alan Braithwaite e 

Edouard Samakh (1998) da Logistics Consulting Partners – LCP. Segundo os autores, não 

corresponde a um método propriamente dito. 

Embora embasado na metodologia do ABC, em que os recursos são consumidos pelas 

atividades e as atividades são consumidas pelos objetos de custeio, o método contempla uma 

mudança de visão da empresa, principalmente no seu relacionamento com os clientes e canais 

de distribuição. 

Braithwaite e Samakh (1998) ressaltam que na utilização do Custo para Servir as 

ferramentas analíticas são construídas de acordo com as características e aspectos relevantes 

da empresa em particular. 

Os autores elegem como direcionadores para mudanças (drivers for change) termos 

como: custo da variedade; gestão dos canais de distribuição; objetivos de serviço aos clientes; 
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estrutura da cadeia de suprimentos; política comercial e de preços e ênfase nos custos 

funcionais e remuneração de pessoal. 

 

3.1.1 Custo da variedade 

Os produtos que compõem uma carteira podem ser classificados em mais lucrativos e 

menos lucrativos. Cada produto contribui de forma diferente para a lucratividade da empresa. 

Quanto maior a variedade de produtos maior o número de mudanças na linha de produção, 

programação, tempo de processamento de pedidos, espaço para armazenagem, obsolescência 

e recursos envolvidos. 

Conforme Kaplan e Cooper (1998, p.176), os métodos tradicionais de custeio “partiam 

do pressuposto que não havia relacionamento algum entre o mix de produto e o volume e a 

demanda de recursos indiretos e de apoio”. Por outro lado, o custeio ABC demonstra como o 

custo de atividades ligadas à preparação de máquinas, compras, controle de estoque, suporte e 

controle da qualidade está relacionado diretamente com a variedade de produtos. Uma visão 

apenas da margem de contribuição não permite a identificação desses aspectos. 

 

3.1.2 Gestão dos canais de distribuição 

Cada empresa possui uma carteira composta por clientes grandes, médios e pequenos. 

A gestão do canal tem como objetivo formar grupos de clientes que apresentam 

comportamentos semelhantes. 

Para a empresa pode ser difícil atender a vários canais simultaneamente, com baixo 

custo e de acordo com as exigências do mercado. A identificação da lucratividade de cada 

canal pode contribuir na adoção de políticas de vendas específicas, não atendimento de um 

canal de distribuição diretamente, etc. 
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Conforme Kotler e Keller (2006), geralmente as empresas não vendem diretamente 

seus produtos aos consumidores finais. Entre as empresas e consumidores existem diversos 

intermediários que constituem um canal de marketing (também chamado de canal comercial 

ou canal de distribuição) realizando várias funções. Os canais de distribuição são conjuntos de 

organizações interdependentes com o objetivo de disponibilizar um produto ou serviço para o 

uso ou consumo. 

Segundo Nagle e Holden (2003), os canais de distribuição auxiliam as empresas no 

alcance de seus clientes finais de forma eficiente e efetiva. Cada membro do canal vende um 

para o outro até chegar aos clientes finais, facilitando a procura dos produtos desejados pelos 

clientes e reduzindo seu custo de procura. Como os clientes demandam diferentes níveis de 

serviço e as empresas apresentam tipos diferentes de entrega, os canais geralmente não são 

uniformes. 

Novaes (2001) destaca alguns objetivos e funções dos canais de distribuição 

relacionados a uma empresa em particular, como: 

- garantir a rápida disponibilidade do produto nos segmentos considerados prioritários;  

- intensificar o potencial do produto; 

- reunir informações sobre clientes potenciais e regulares; 

- buscar parcerias entre os participantes da cadeia de suprimentos; 

- garantir um fluxo de informações rápido e preciso entre os participantes; e 

- buscar de forma integrada e permanente a redução de custos analisando toda a cadeia 

de valor. 

Kotler e Keller (2006) destacam que as empresas, intermediários e os consumidores 

finais participam de um determinado nível de canal, conforme figura 13.  Da perspectiva da 

empresa, quanto maior o número de intermediários, menor a obtenção de informações de seus 

consumidores finais e controle das operações. 
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Figura 13 – Níveis de canais de distribuição. 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006). 

 

No canal de nível zero a empresa vende diretamente ao consumidor final. No canal de 

nível um participa apenas um intermediário entre a empresa e o consumidor final. No canal de 

nível dois e três participam respectivamente dois e três intermediários. 

De acordo com os autores, basicamente os intermediários entre as empresas e os 

consumidores finais podem ser divididos em dois segmentos: varejo (venda de produtos ou 

serviços diretamente ao consumidor final) e atacado ou distribuidor (venda de bens ou 

serviços para aqueles que compram para revender ou para uso comercial). Qualquer 

organização seja ela um fabricante, varejista ou atacadista com venda para os consumidores 

finais está praticando o varejo.  

Reeve (1998) menciona que a empresa pode atender seus clientes utilizando diferentes 

canais de distribuição. O Custo para Servir e a margem obtida estão ligados diretamente ao 

canal escolhido. 
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Na figura 14, esse autor ilustra como uma companhia de bebidas analisa a 

lucratividade dos seus diferentes canais de distribuição. O mesmo produto dependendo do 

canal de distribuição escolhido pode ser mais lucrativo do que outro. No canal da 

universidade a cada bebida vendida a companhia perde dinheiro. Por outro lado, a cada bebida 

vendida no canal aeroviário a companhia apresenta maior lucratividade. 
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Figura 14 – Canais de distribuição. 

Fonte: REEVE, 1998. 

 

Segundo esse autor, o estudo dos Custos para Servir os diferentes canais de 

distribuição pode auxiliar a empresa a identificar o seguinte: 

- diferenciação do preço conforme o tamanho do pedido, volume ou canal; 

- tamanho mínimo do pedido; 

- oportunidades de redução de custos; e 
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- características de pedidos de clientes não lucrativos. 

Nagle e Holden (2003) destacam a importância do gerenciamento dos canais de 

distribuição na definição: 

- da estratégia de apreçamento: perspectiva global de todo o canal visando à execução 

das atividades de forma eficiente para captura do valor; 

- da eficiência do canal: ao longo de todo o canal as atividades que não agregam valor 

precisam ser reduzidas ou eliminadas; e 

- do gerenciamento da dinâmica competitiva: cabe às empresas analisarem os canais 

que maximizem a entrega de valor. 

 

3.1.3 Objetivos de serviços ao cliente 

O objetivo de serviço ao cliente representa uma preocupação da empresa em medir o 

nível de atendimento aos clientes. Oferecer aos clientes o nível de qualidade de serviço 

conforme suas exigências. Desta maneira, os clientes podem ser segmentados segundo o nível 

de atendimento e exigências, tornando possível a apuração dos custos específicos de cada 

serviço. 

De acordo com Christopher (2009), o conceito de pedido perfeito pode auxiliar na 

compreensão dos objetivos do serviço ao cliente. O pedido perfeito ocorre quando as 

exigências do serviço são plenamente satisfeitas. 

Conforme Braithwaite e Samakh (1998), a medida do serviço representa a 

porcentagem de ocasiões em que as exigências dos clientes foram satisfeitas durante um 

determinado período. Como exemplo, a OTIF (on-time, in-full), isto é, no prazo e completo, 

representa a porcentagem do pedido atendido por completo e dentro do prazo. 

Segundo os autores, para as empresas, a compreensão do Custo para Servir e as 

exigências dos clientes implica em: 
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- estabelecer padrões aos diferentes níveis de serviço dos clientes ou canais; 

- discutir e institucionalizar a relação empresa-cliente com base nos Custos para 

Servir; 

- conhecer seus custos e direcionadores em toda cadeia de suprimentos; e 

- trabalhar em cadeias de suprimentos diversas para atender as diferentes exigências 

dos clientes. 

Christopher (2009) destaca a importância das empresas estabelecerem padrões de 

serviços aos clientes, os mesmos podem ser utilizados no controle e na adequação do 

relacionamento entre a empresa e seus clientes. O quadro 11 indica alguns pontos para o 

estabelecimento de padrões. 

 

 

Padrões de serviços 

 

Comentários 

 

Tempo de ciclo do pedido 

Tempo decorrido entre o pedido do cliente e a entrega do produto. Os 

padrões devem ser estabelecidos levando-se em conta as exigências 

do cliente. 

 

Disponibilidade de estoque 

Relacionada à porcentagem da demanda de determinado item da linha 

(em unidades mantidas no estoque) que pode ser atendida com o 

estoque disponível. 

 

Restrições ao tamanho do pedido 

Entregas de pequenas quantidades. Temos a flexibilidade para dar 

conta da demanda do cliente? 

 

Facilidade para fazer o pedido 

Somos acessíveis? É fácil fazer negócio conosco? Como somos vistos 

pelos clientes? Nosso sistema dialoga com o sistema deles? 

 

Frequência de entrega 

Os clientes exigem entregas mais frequentes em intervalos de tempo 

mais curtos. A flexibilidade na resposta deve ser a base para o padrão 

de desempenho. 

 

Confiabilidade da entrega 

Qual é a proporção do total de pedidos entregues no prazo? Isso é um 

reflexo não só do desempenho na entrega, mas também da 

disponibilidade de estoque e desempenho no processamento do 

pedido. 

 

Qualidade da documentação 

Qual a margem de erro nas faturas, nos recibos de entrega e em outras 

comunicações com o cliente? A documentação é user friendly 

(“amigável ao usuário)? 

 

Procedimentos de reclamações 

Qual é a tendência nas reclamações? Quais são suas causas? Com que 

rapidez lidamos com as queixas e reclamações? Temos 

procedimentos para retornar ao nível anterior de serviços? 

 

Pedidos entregues completos 

Qual a proporção de pedidos cujas entregas foram completas, isto é, 

sem pedidos em atraso ou sem embarques parciais? 



 86 

 

Suporte técnico 

Que suporte oferecemos aos clientes após a compra? Temos padrões 

para medir o tempo de atendimento das chamadas e o índice de reparo 

na primeira chamada? 

 

Informação sobre a situação do pedido 

Em qualquer momento podemos informar os clientes sobre a situação 

de seu pedido? Temos “linhas diretas” ou algo equivalente? Temos 

procedimentos para informar os clientes sobre problemas potenciais 

de disponibilidade de estoque ou entrega? 

Quadro 11 – Estabelecimento de padrões de serviços aos clientes. 

Fonte: Adaptado de Christopher (2009). 

 

Kotler e Keller (2006) destacam a importância da gestão do relacionamento com o 

cliente (Customer Relationship Management – CRM) envolvendo informações detalhadas 

sobre cada cliente e os contatos que o cliente tem com a marca ou o produto, visando 

maximizar sua fidelidade. O CRM permite à empresa descobrir quem são seus clientes, como 

se comportam e o que precisam ou desejam. 

Com a utilização eficaz das informações sobre os clientes as empresas podem 

alavancar sua lucratividade oferecendo um melhor atendimento aos clientes de acordo com 

suas necessidades e seu valor para empresa. 

 

3.1.4 Estrutura da cadeia de suprimentos 

De acordo com Horngren, Datar e Foster (2004), a cadeia de suprimentos descreve o 

fluxo de bens, serviços e informações desde as fontes iniciais de materiais e serviços até a 

entrega dos produtos aos clientes finais, independentemente de essas atividades ocorrerem na 

mesma empresa ou em outras. 

Na figura 15, Christopher (2009) demonstra como a evolução na integração da cadeia 

de suprimentos passou do nível 1, de total independência entre os participantes, para o nível 4, 

representando uma verdadeira integração. 
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Figura 15 – Formação de uma cadeia de suprimentos integrada. 

Fonte: CHRISTOPHER, 2009 p. 18. 
 

Segundo o autor, a cadeia de suprimentos da empresa precisa obter maior agilidade em 

suas relações, respondendo em intervalos curtos de tempo às variações da demanda. A 

empresa precisa alinhar seus processos e sua estrutura organizacional para suprir as 

necessidades de seus clientes. Uma empresa para ser considerada ágil precisa desenvolver as 
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- ser sensível ao mercado: capacidade de interpretar e responder à demanda real; 
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- virtual: uso de informação compartilhada entre fornecedores, empresa e clientes; 

- alinhamento de processos: esforço colaborativo, compromisso e confiança entre os 

participantes; e 

- rede: a empresa necessita ser orientada pelo mercado e não por suas metas internas. 

 

3.1.5 Política comercial e de preços 

Tais políticas refletem o posicionamento competitivo da empresa em relação ao 

mercado. A política de preços pode variar consideravelmente entre os produtos, clientes e 

canais de distribuição. O preço de tabela pode sofrer reduções substanciais pela adoção de 

descontos, concessões, bonificações, promoções, verbas contratuais, etc. A política comercial 

pode envolver decisões estratégicas em relação ao atendimento ou não de um canal de 

distribuição, segmento de mercado, descontinuar linha de produtos/clientes, ou seja, está mais 

ligada a uma visão estratégica do negócio. 

De acordo com Nagle e Holden (2003, p. 115), “as empresas que não gerenciarem 

seus preços por meio de uma política específica perderão controle sobre eles, na maioria dos 

mercados”. Dessa forma, as empresas estão arriscadas a: 

- perder seus melhores clientes; 

- postergar o ciclo de vendas (conceder descontos aos clientes para cumprir metas de 

vendas) e 

- corroer a lucratividade (adoção de descontos, bonificação e etc.). 

A adoção de políticas inconsistentes, ou a falta delas, pode contribuir para o cliente 

solicitar descontos sem oferecer nenhum valor em troca. O cliente, ao perceber que a empresa 

não possui uma política bem definida de preço, pode utilizar vários argumentos para 

conseguir descontos. As empresas acabam perdendo a credibilidade junto aos clientes. 
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Conforme Kotler e Keller (2006), muitas empresas ajustam seus preços praticando 

descontos e concessões por pagamento antecipado, compras de grandes volumes ou compras 

em períodos de baixa procura. O quadro 12 demonstra os descontos que as empresas podem 

conceder a seus clientes. 

Kaplan e Cooper (1998) destacam que os descontos também podem servir como 

alternativa para reduzir alguns benefícios oferecidos aos clientes. As empresas podem reduzir 

o Custo para Servir e aumentar sua lucratividade revendo a política de descontos e promoções 

adotadas. Conforme esses autores, as empresas precisam identificar o quanto sobra do preço 

faturado com a adoção dos descontos. 

 

Descontos em dinheiro Um desconto em dinheiro consiste em uma redução no preço para compradores que 

pagam suas contas em dia. Um exemplo típico nos é dado quando o comprador 

reduz determinada porcentagem de uma fatura por pagá-la antecipadamente. Esses 

descontos são habituais em muitos setores. 

Descontos por quantidade Um desconto por quantidade é uma redução de preço para compradores que 

adquirem grandes quantidades da mercadoria. Um exemplo típico “10 dólares por 

unidade para menos de cem itens; 9 dólares por unidade para cem ou mais itens”. 

Os descontos por quantidade devem ser oferecidos indistintamente a todos os 

clientes e não devem ultrapassar as economias de custo associadas à venda de 

grandes quantidades. Eles podem ser oferecidos em uma base não cumulativa (para 

cada pedido feito) ou cumulativa (para o número de unidades pedidas em um 

determinado período). 

Descontos funcionais Os descontos funcionais (também denominados descontos comerciais) são 

oferecidos pelo fabricante a membros do canal de comercialização, desde que 

assumam funções como vender, estocar e manter registros. Os fabricantes podem 

oferecer diferentes descontos funcionais a diferentes canais comerciais, mas devem 

oferecer os mesmos descontos dentro de cada canal. 

Descontos sazonais Um desconto sazonal é uma redução no preço para compradores que adquirem 

mercadorias ou serviços fora de estação. Fabricantes de esquis oferecem descontos 

sazonais aos varejistas na primavera e no verão a fim de estimular pedidos 

antecipados. Hotéis e empresas aéreas oferecem descontos sazonais em períodos de 

baixa temporada. 

Concessões Concessões são pagamentos extras realizados para obter a participação de 

revendedores em programas especiais. Concessões de troca são reduções no preço 

concedidas pela devolução de um artigo antigo na compra de um novo. São mais 

comuns na categoria de bens duráveis. As concessões promocionais são 

pagamentos ou reduções no preço para recompensar os distribuidores por sua 

participação em programas de propaganda e de apoio às vendas. 

Quadro 12 – Descontos e concessões de preços. 

Fonte: KOTLER; KELLER, 2006 p. 449. 
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De acordo com Marn e Rosiello (1992), geralmente as empresas não têm o 

conhecimento do preço líquido real pago pelos seus clientes, ou seja, preço de tabela menos 

os descontos, promoções, bonificações e outros elementos redutores do preço, conforme 

demonstrado na figura 16. Para esses autores, as empresas precisam associar todos os 

elementos que constituem um escoamento (erosão) de receita ao desempenho real de cada 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Elementos que representam um escoamento da receita. 

Fonte: Marn e Rosiello (1992). 

 

Nagle e Holden (2003) mencionam que a empresa precisa adotar políticas consistentes 
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uma redução de preço. Ferramentas como a precificação por agrupamento (identifica os 

clientes que pagam abaixo da média por solicitarem descontos) e análise em cascata 

(demonstra o escoamento da receita) mostram por que a empresa obtém resultados variados 
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conforme o preço praticado aos seus clientes; e a análise de lucratividade do cliente (ou 

segmento) identifica se os preços refletem os diferentes Custos para Servir dos clientes. 

Desenvolvimento – estabelecer políticas envolvendo questões amplas e duradouras, 

especificando que o preço aceitável em certas ocasiões pode variar dependendo de alguns 

critérios. Por exemplo, um cliente pode receber o mesmo desconto de acordo com seu perfil, 

canal utilizado ou volume comprado. 

Implementação – requer que haja consenso e suporte na empresa para enfrentar os 

desafios na implementação das políticas. 

 

3.1.6 Ênfase nos custos funcionais e remuneração de pessoal 

A visão funcional pode ser um grande obstáculo à mudança de mentalidade 

organizacional. Os métodos tradicionais de custeio e sua ênfase por função dificultam o 

conhecimento dos Custos para Servir.  Por outro lado, a ênfase por processo do ABC pode 

contribuir na identificação das atividades necessárias para atender os clientes e auxiliar na 

adoção de novas medidas de desempenho e remuneração do pessoal. 

 

3.2 Ciclo do pedido 

Conforme Kaplan e Norton (1997, p. 90), “o tempo tornou-se uma importante arma 

competitiva”. O tempo decorrido entre o pedido e a entrega passa a ser um fator importante 

para a competitividade das empresas. A capacidade de atender com rapidez e confiabilidade 

os pedidos pode auxiliar as empresas na conquista e retenção de relacionamentos duradouros 

com os clientes. 

Kotler e Keller (2006) destacam a necessidade das empresas diminuírem o ciclo 

pedido-pagamento, ou seja, o período de tempo entre o recebimento do pedido, o 
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processamento, a entrega e o pagamento. Quanto maior o tempo do ciclo, menor a satisfação 

dos clientes e, consequentemente, menor o lucro das empresas. 

De acordo com Christopher (2009), a expressão “tempo é dinheiro” passa a ser de 

fundamental importância para o gerenciamento logístico. A cada dia os clientes estão ficando 

mais sensíveis ao tempo. Os custos envolvidos e a resposta para o cliente dependem do 

tamanho do lead time considerado. 

Do ponto de vista do cliente, lead time significa o tempo decorrido entre o pedido e a 

entrega. Entretanto, na perspectiva da empresa lead time significa o tempo decorrido para 

converter um pedido em caixa, ou seja, o tempo entre a aquisição de materiais até o aviso do 

pagamento pelo cliente. 

Conforme Kaplan e Cooper (1998, 61), “os clientes talvez não queiram apenas preços 

e custos menores; eles também valorizam muito a qualidade, capacidade de resposta e 

pontualidade”. Entretanto, as empresas necessitam dispor de informações das atividades e 

suas consequências sobre seus custos, qualidade e o tempo de ciclo dos processos. 

Para Christopher (2009), o custo do processamento de pedidos permeia as diferentes 

áreas funcionais da empresa. Na figura 17, esse autor descreve os vários elementos envolvidos 

no ciclo do processamento do pedido. 

Segundo Reeve (1998), o Custo para Servir um cliente que faz um pedido pequeno 

pode ser similar ou mais oneroso do que outro que faça um pedido maior. O autor destaca que 

muitas atividades variam mais segundo o número de pedidos e independem do volume do 

pedido. Como exemplo, podem ser citadas as atividades envolvidas no recebimento do 

pedido, processamento, documentação, separação, embarque, faturamento e cobrança. 

Faria e Costa (2005) observam uma tendência na cadeia de suprimentos em 

movimentar pedidos menores e frequentes, ao invés, de pedidos maiores e esporádicos, 

evitando, desta forma, custos desnecessários voltados à manutenção de estoques. 
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Figura 17 – Etapas do ciclo do pedido. 

Fonte: CHRISTOPHER, 2009 p. 96. 
 

Os clientes preferem que o fornecedor envie seus pedidos à medida que serão 

utilizados. A utilização do Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic Data Interchange – 

EDI) para o gerenciamento do estoque do cliente pelo fornecedor, por exemplo, pode 

contribuir no relacionamento entre eles. 

 

3.3 Cadeia de Valor 

Porter (2003) destaca a importância do conhecimento de todas as atividades 

executadas pela empresa e o modo como elas interagem entre si, como fonte para análise da 

vantagem competitiva. 
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A reunião das atividades distintas executadas pela empresa no desenvolvimento, no 

projeto, na produção, no marketing, na logística, na distribuição e no suporte aos seus 

produtos compreende o que o autor denomina cadeia de valores. 

De acordo com Shank e Govindarajan (1997), a empresa não pode ser analisada 

isoladamente, mas deve ser entendida no contexto da cadeia global das atividades geradoras 

de valor da qual ela faz parte. A cadeia de valor demonstra o relacionamento entre as diversas 

atividades executadas, desde a obtenção da matéria-prima até o momento da entrega do 

produto aos clientes finais, com o objetivo de compreender o comportamento dos custos e as 

fontes de diferenciação. 

Conforme Porter (2003), o valor representa o quanto os clientes estão dispostos a 

pagar pelos produtos ou serviços que a empresa oferece. O valor não é medido pelo custo, 

mas pela receita total, em função do preço que a empresa estabelece e do número de unidades 

que ela pode vender. A empresa será considerada lucrativa à medida que o valor que ela 

impõe for maior que os custos envolvidos na geração dos produtos. 

O valor associado ao produto compreende a margem e as atividades de valor.  As 

atividades de valor visam desempenhar processos físicos e tecnológicos para a criação de um 

produto aos seus clientes. A diferença entre o valor do produto e seus respectivos custos, 

resulta na margem. 

Conforme Novaes (2001), a margem pode ser distribuída em parcelas distintas entre os 

fornecedores, fabricantes, transportadoras, canais de distribuição e todos que participam da 

cadeia de suprimentos. 

Conforme Hansen e Mowen (2003), a análise da cadeia de valores compreende a 

identificação e a exploração de ligações internas e externas da empresa. A exploração de 

ligações depende da análise dos custos e de outros fatores não-financeiros que podem variar 

de acordo com os diferentes grupos de atividades selecionados. 
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Segundo Porter (2003), as atividades de valor podem ser divididas em atividades 

primárias e atividades de apoio. Conforme ilustrado na figura 18, as atividades primárias, 

divididas em cinco categorias, geralmente estão associadas, com: 

- o recebimento, armazenamento e distribuição dos insumos; 

- a transformação dos insumos em produto final; 

- os meios de oferecer e induzir a compra do produto pelo cliente; 

- a distribuição física dos produtos para os clientes; e 

- os serviços pós-venda. 
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Figura 18 – A cadeia de valores genérica. 

Fonte: PORTER, 2003. 
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- o recrutamento, contratação, treinamento e desenvolvimento de pessoas; e 

- os departamentos que geralmente auxiliam a cadeia inteira. 

Para Porter (2003, p.44), “a cadeia de valores não é uma coleção de atividades 

independentes, e, sim, um sistema de atividades interdependentes”. As atividades dentro da 

cadeia de valores estão relacionadas por meio de elos (como uma atividade de valor pode 

influenciar o custo ou o desempenho de outra). 

A exploração dos elos resulta na coordenação e otimização das atividades 

proporcionando verdadeiros tradeoffs (trocas compensatórias) entre elas. Os elos internos 

podem surgir de causas genéricas, como: 

- desempenhar de forma diferente a mesma função; 

- melhorar o custo ou o desempenho de atividades diretas (envolvidas diretamente na 

criação de valor) com o auxílio e esforços de atividades indiretas (apoio as atividades diretas); 

- reduzir a necessidade de serviços pós-venda com as atividades executadas dentro da 

empresa; e 

- garantir a qualidade de produtos e serviços de formas diferentes. 

Shank e Govindarajan (1997) destacam que a cadeia de valores de uma empresa 

oferece a oportunidade do relacionamento entre as cadeias de valor dos fornecedores e dos 

clientes. Observam que a relação com os fornecedores e clientes precisa ser um jogo 

mutuamente benéfico. 

Para esses autores, a empresa, iniciando a análise de custos pelas compras, começa 

muito tarde, ao não considerar todas as possibilidades de explorar as ligações com os 

fornecedores. Consequentemente, para a análise de custos nas vendas, termina muito cedo, ao 

não considerar todas as oportunidades de explorar as ligações com os clientes da empresa.  

De acordo com Porter (2003, p. 47), “os elos com o fornecedor significam que a 

relação com os fornecedores não é um jogo de soma zero em que um só ganha à custa do 
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outro, mas sim uma relação em que ambos podem ganhar”. Os benefícios proporcionados pela 

coordenação ou a otimização dos elos entre uma empresa e seus fornecedores pode auxiliar na 

redução dos custos e aumento do valor. 

Esse autor menciona o exemplo de uma indústria de chocolate que entrega a uma 

confeitaria chocolate líquido em carros-tanque ao invés de barras sólidas. Desta forma, a 

indústria de chocolate deixa de contemplar nos custos desse cliente os recursos necessários 

para produzir e embalar as barras e a confeitaria reduz o custo de manuseio interno e de 

derretimento. 

Os custos envolvidos na aquisição de insumos precisam ser identificados e discutidos 

juntamente com os fornecedores. As empresas necessitam conhecer quanto custa fazer 

negócio com um fornecedor em particular, podendo surgir grandes oportunidades de redução 

de custos ou até a substituição de fornecedor.  

Conforme Faria e Costa (2005), o Custo Total de Propriedade (Total Cost of 

Ownership – TCO) é uma ferramenta que pode auxiliar a empresa a identificar alternativas 

que levam à redução dos custos totais, fornece dados para avaliação de desempenho dos 

fornecedores e aponta com facilidade os fatores que agregam valor. 

De acordo com Ellram (1994), o TCO tem como objetivo conhecer os verdadeiros 

custos do fornecedor em particular. Algumas razões para a utilização do TCO estão elencadas 

abaixo: 

- apoiar a seleção de fornecedores baseado em propostas, cotações e/ou lances; 

- recompensar os fornecedores conforme seu desempenho; 

- direcionar melhorias dos fornecedores e identificar prioridades; 

- mensurar o desempenho atual dos fornecedores; 

- prover dados para negociações; 

- concentrar recursos em compras mais importantes; 
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- comparar o desempenho dos fornecedores ao longo do tempo; e 

- apoiar alianças estratégicas. 

Os elos do canal de distribuição são semelhantes aos elos do fornecedor. Os canais de 

distribuição são utilizados para disponibilizar o produto para o uso ou consumo, ou seja, 

compreende o caminho que os produtos percorrem até chegar ao consumidor final. Os canais 

auxiliam as empresas na execução de atividades como vendas, propaganda e exposição do 

produto. Segundo esse autor, os elos do canal precisam ser bem coordenados e otimizados. 

Seus custos representam parcela significativa do preço de venda. 

Conforme Hansen e Mowen (2003), os elos com os clientes influenciam 

significativamente a posição estratégica da empresa. O conhecimento do Custo para Servir 

cada cliente auxilia a empresa a distinguir entre os clientes lucrativos ou não lucrativos. 

Para os clientes lucrativos, a empresa pode empreender esforços e oferecer nível mais 

elevado de serviço. Para os clientes não lucrativos, a empresa pode aumentar o preço para 

refletir os recursos consumidos, processar os pedidos com maior agilidade e menor custo ou 

incentivar os clientes a procurarem outro fornecedor. 

Porter (2003) menciona que “a posição dos custos de uma empresa resulta do 

comportamento do custo de suas atividades de valor”. Diversos fatores estruturais influenciam 

o comportamento do custo de uma determinada atividade. O autor apresenta os condutores de 

custos, também chamados de geradores de custos, como responsáveis por essas influências 

nos custos de cada atividade. O quadro 13 apresenta os dez condutores de custos. 

De acordo com Norek e Pohlen (2001), o conhecimento dos custos pode contribuir 

para a empresa determinar como a adoção de diferentes práticas afeta o relacionamento com 

os fornecedores, clientes e canais de distribuição. 
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Condutores dos custos Comentários 

Economias de escala 

Pode resultar da eficiência na operação de uma atividade. 

Não confundir com utilização da capacidade (falsa 

impressão que os custos continuarão caindo à medida que 

aumenta a utilização da capacidade). 

Aprendizagem Redução dos custos ao longo do tempo. 

Padrão de utilização da capacidade 

Determinado conforme as condições ambientais e o 

comportamento da concorrência. Está em parte sob o 

controle das áreas de marketing e seleção de produto. 

Elos 

O comportamento dos custos deve ser entendido através do 

inter-relacionamento das atividades ao longo da cadeia de 

valor, provendo tradeoffs entre elas. 

Inter-relações Compartilhamento entre as unidades organizacionais. 

Integração 
Por exemplo, a integração no processamento dos pedidos 

pode influenciar de diferentes maneiras os custos. 

Momento oportuno 
Aguardar o desenvolvimento e o movimento dos outros. A 

vantagem está no mover posteriormente. 

Políticas discricionárias 

A escolha de políticas como: o nível de serviço oferecido, 

salários e clientes atendidos podem afetar o custo de uma 

atividade. 

Localização Dependendo da localização, os custos variam sensivelmente. 

Fatores institucionais 
Ligados à regulamentação governamental, sindicalização, 

tributos, entre outros. 

Quadro 13 – Condutores de Custos. 

Fonte: Adaptado de Porter, 2003. 

 

3.4 Sistema de Transporte 

De acordo com Faria e Costa (2005), o transporte nacional e internacional envolve o 

deslocamento do fornecedor para a empresa, entre plantas e da empresa para o cliente, 

transportando desde materiais até produtos acabados. A correta utilização dos meios de 

transporte concede à empresa um diferencial competitivo junto à satisfação dos clientes e à 

minimização dos custos. 

Segundo as autoras, os custos de transporte precisam ser compreendidos sob duas 

óticas distintas: 

- do usuário ou contratante: quando a empresa terceiriza as operações de transporte ou 

parte delas, apresentando, neste caso, custos variáveis em relação ao transporte; e 
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- da empresa operadora: quando a empresa possui frota própria, os custos de transporte 

compreendem uma parcela fixa e outra variável. 

De acordo com Bowersox e Closs (2001), os custos de transporte podem ser 

influenciados basicamente por sete fatores econômicos: 

Distância – considerada um dos principais fatores no custo de transporte, pois afeta 

diretamente os custos variáveis. Quanto maior à distância, maior a diluição dos custos fixos. 

Viagens mais longas apresentam percentagem mais alta de quilometragem. 

As viagens intermunicipais cobrem distâncias maiores com as mesmas despesas de 

combustíveis e de mão de obra e não apresentam paradas frequentes. Por outro lado, as 

viagens urbanas apresentam paradas frequentes que aumentam principalmente os custos de 

carga e descarga. 

Volume – o custo de transporte por unidade diminui à medida que o volume da carga 

aumenta, ou seja, segue o princípio da economia de escala. Ao apresentar carga completa 

(espaço máximo do veículo) os custos fixos de coleta, entrega e administrativos, são diluídos 

num volume maior por unidade transportada. Para pequenas cargas pode ser interessante a 

consolidação em cargas maiores visando à economia de escala. 

Densidade – a densidade da carga é a relação entre peso a ser transportado e o espaço 

a ser ocupado. Geralmente um veículo apresenta mais limitações de espaço do que de peso. 

Cabe à empresa aproveitar a melhor utilização da capacidade obtendo uma maior diluição de 

seus custos. 

Facilidade de acondicionamento – compreende a relação entre as dimensões da 

carga e a forma como estas afetam o aproveitamento do espaço do veículo (vagão, carreta ou 

contêiner). Produtos com formas e tamanhos não padronizados geralmente causam 

desperdício de espaço e consequentemente aumentam os custos. 
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Facilidade de manuseio – podem ser utilizados equipamentos especiais de manuseio 

para facilitar o carregamento e descarregamento. A forma como os produtos são agrupados 

fisicamente para o transporte e armazenagem pode aumentar os custos de manuseio e 

movimentação. 

Responsabilidade – o grau de responsabilidade está relacionado principalmente ao 

risco e à incidência de reclamações, compreendendo algumas características da carga 

transportada, como: a suscetibilidade de avarias, riscos de deterioração, roubo, combustão 

espontânea ou explosão e valor da carga transportada. 

Mercado – o custo de transporte também pode ser influenciado por fatores de 

mercado, tais como: a facilidade de tráfego, sazonalidade dos produtos e a existência de 

cargas de retorno. 

Conforme Ballou (2001), o transporte nacional e internacional pode ser realizado pelos 

seguintes modais ou modos: 

- ferroviário: apropriado para movimentar grandes volumes de baixo valor agregado e 

percorrer pequenas e longas distâncias com baixa velocidade; 

- rodoviário: utilizado para transportar carregamentos pequenos e médios, percorrer 

curtas é médias distâncias e disponibilizar serviços de coleta e entrega porta a porta; 

- aéreo: apropriado para movimentar pequenos volumes de alto valor agregado e 

percorrer médias e longas distâncias com alta velocidade; 

- aquaviário: utilizado para transportar grandes volumes e percorrer longas distâncias 

com baixa velocidade. A utilização deste modal necessita da existência de mares, rios, lagos e 

canais que sejam navegáveis e, geralmente, também precisa da integração com outro modal; e 

- dutoviário: apropriado para movimentar grandes volumes de produtos em estado 

liquido, gasoso ou pastoso, por meio de dutos subterrâneos. 



 102 

Conforme Faria e Costa (2005), algumas características dos modais de transportes são 

apresentadas resumidamente no quadro 14. 

 

Item/Modo Rodoviário Ferroviário Aéreo Dutoviário Aquaviário 

Capacidade do 

embarque 

Embarques 

médios 

Embarques 

médios 

Embarques 

menores 

Embarques 

maiores 

Embarques 

maiores 

Velocidade Média Menor Maior Menor Menor 

Preço (para 

usuário) 
Médio Menor Maior Menor Menor 

Resposta do 

serviço 
Média Mais lenta Mais rápida Lenta Lenta 

Custo de 

inventário 
Médio Mais caro Menos caro Mais caro Mais caro 

Custos fixos Baixo Alto Alto Alto Médio 

Custos 

variáveis 
Médio Baixo Alto Baixo Baixo 

Quadro 14 – Características dos principais modais de transporte. 

Fonte: FARIA e COSTA, 2005 p. 89. 

 

3.5 Comentários 

Como os clientes apresentam diferentes necessidades de atendimento, cabe a empresa 

identificar quais os recursos consumidos e a lucratividade proporcionada. O conhecimento da 

lucratividade passa a ser uma informação relevante para a definição de ações e políticas 

específicas junto aos clientes. O relacionamento empresa-cliente precisa ser um negócio 

mutuamente benéfico. 

A lucratividade do cliente é obtida pela confrontação da receita e os respectivos 

Custos para Servir (elementos redutores da lucratividade). O relatório de lucratividade 

multidimensional apresentado por Reeve (1998) demonstra a lucratividade por produto, 

pedido, cliente, canal de distribuição e região. Cabe ressaltar, que o custo sendo de difícil 

alocação a determinado nível hierárquico, deve ser alocado em um nível acima, conforme 

mencionado, na classificação das atividades segundo a hierarquia de custos 
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Os canais de distribuição possuem características distintas. O conhecimento da 

lucratividade por canal de distribuição pode auxiliar a empresa na adoção de políticas 

comerciais e de preços diferenciadas. Com isso, clientes que apresentam características 

destoantes com os demais são facilmente identificados. 

O conhecimento do ciclo do pedido contribui para a identificação das atividades e os 

departamentos envolvidos no processamento dos pedidos. Os custos de transporte podem ser 

influenciados principalmente; pelos modais utilizados na entrega, transporte próprio ou 

terceirizado e os fatores econômicos destacados pelos autores Bowersox e Closs (2001). 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Richardson (1999) destaca que o método científico é o caminho da ciência para atingir 

um objetivo. Este estudo tem como principal objetivo a utilização e análise do Custeio 

Baseado em Atividade e Tempo na mensuração dos custos de atendimento dos clientes. 

A questão do estudo formulada é a seguinte: A utilização do Custeio Baseado em 

Atividade e Tempo pode simplificar a mensuração dos custos do processamento dos pedidos e 

proporcionar informações relevantes para a análise da lucratividade de clientes? 

Para responder à questão formulada ao longo deste capítulo, serão apresentados o 

método e as técnicas de pesquisa utilizadas na elaboração deste estudo, ou seja, o caminho 

percorrido para a resolução da questão formulada. 

 

4.1 Procedimentos do estudo 

Após a elaboração da questão da pesquisa e a discussão dos objetivos do estudo, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre os assuntos abordados, no intuito de apresentar o 

embasamento teórico sobre o tema. O referencial teórico foi extraído de livros, artigos 

científicos, dissertações etc. 

O referencial teórico, além de auxiliar o autor na fundamentação teórica e delimitação 

da pesquisa, também permitiu identificar possíveis soluções à questão formulada. 

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa exploratória e qualitativa, 

realizada por meio de um estudo de caso único. De acordo com Beuren (2006), a pesquisa 

exploratória normalmente é utilizada quando o pesquisador necessita conhecer com maior 

profundidade o assunto, de modo a torná-lo claro ou construir questões importantes para a 

condução da pesquisa. 
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Conforme Gil (2002), a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. A pesquisa é classificada como 

exploratória quando o tema escolhido é pouco explorado, o que torna difícil a formulação de 

hipóteses precisas. Tem como objetivo constatar a aplicabilidade do fenômeno escolhido. 

No presente estudo alguns aspectos contribuem para a classificação da pesquisa como 

exploratória. Seu aspecto exploratório caracteriza-se pela necessidade da utilização dos 

conceitos da abordagem do Custeio Baseado em Atividades e Tempo na mensuração dos 

custos do processamento dos pedidos dos clientes. Para reforçar o caráter exploratório não foi 

encontrada literatura científica em abundância, especialmente no Brasil. 

Segundo Beuren (2006), a pesquisa quanto à sua abordagem qualitativa está marcada 

por análises mais profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado. No intuito de 

compreender o fenômeno estudado, o pesquisador apresenta um envolvimento de modo 

participativo com a realidade. Destaca características não observadas por meio de um estudo 

quantitativo. 

Para Richardson (1999, p. 80), “os estudos com abordagem qualitativa podem 

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. Existe uma 

relação entre o pesquisador, o fenômeno estudado e o contexto em que ocorre a pesquisa. 

De acordo com Gil (2002), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, permitindo um conhecimento amplo e detalhado do 

mesmo. Enfatiza a interpretação do objeto estudado em particular dentro de um contexto. O 

estudo de caso pode servir ou não de parâmetro para realidades similares. 

Yin (2001) apresenta as cinco estratégias de pesquisa principais nas ciências sociais. 

Cada estratégia individualmente representa uma maneira diferente de coletar e analisar as 

provas empíricas seguindo seus próprios passos. As questões do tipo “como” e “por que” são 
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mais explanatórias e indicam uma probabilidade maior no uso de estudo de casos, conforme 

demonstrado no quadro 15. 

 

Estratégia 
Forma da questão de 

pesquisa 

Exige controle sobre 

eventos 

Focaliza acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento 
Quem, O que, onde, 

quantos, quando 
Não Sim 

Análise de arquivos 
Quem, O que, onde, 

quantos, quando 
Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 

Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Quadro 15 – Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa. 

Fonte: COSMOS Corporation apud Yin, 2001, p.24. 

 

É importante frisar que, após as definições pertinentes à estratégia de pesquisa e a 

elaboração do embasamento teórico, os dados foram coletados e registrados de acordo com a 

necessidade do estudo. A coleta de dados apresentou como principais fontes de evidências a 

observação direta, entrevista não estruturada e pesquisa aos relatórios do sistema integrado de 

gestão empresarial (Enterprise Resource Planning – ERP) da empresa analisada. 

De acordo com Beuren (2006, p. 128), a observação “consiste em ver, ouvir e 

examinar os fatos ou fenômenos que se pretende investigar”. A observação desempenha um 

papel relevante no contexto da pesquisa e obriga o pesquisador a ter mais contato com o 

objeto estudado. A técnica da observação foi utilizada principalmente nos departamentos: de 

vendas, faturamento, expedição e financeiro da empresa em foco. 

A observação direta permite ao pesquisador a oportunidade de realizar uma visita ao 

local estudado; em outras palavras, uma pesquisa de campo. Os dados coletados por esta 

técnica não são apenas históricos; o pesquisador tem a possibilidade de compreender e 
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adquirir mais conhecimento tanto do contexto como do objeto em estudo. O pesquisador pode 

elaborar um roteiro de atividades, no intuito de registrar os dados ordenadamente. 

Para Beuren (2006, p. 132), a entrevista “funciona como uma forma de diálogo em que 

um dos elementos busca coletar dados e o outro é a fonte de pesquisa”. Pode ser caracterizada 

como uma conversa com objetivo definido. As entrevistas podem requerer planejamento 

prévio e habilidade do entrevistador para seguir um roteiro, permitindo-lhe realizar mudanças 

que se fizerem necessárias durante sua aplicação. 

Para obter mais evidências para o estudo de caso, foram realizadas entrevistas não 

estruturadas. Esse tipo de entrevista possibilita ao entrevistado explorar mais amplamente as 

questões levantadas. As entrevistas tiveram caráter informal, semelhante a uma conversa, 

seguindo roteiro especificado. A empresa não permitiu a gravação das entrevistas. 

 

4.2 Características do método do estudo de caso 

Beuren (2006) destaca que a pesquisa do tipo estudo de caso caracteriza-se 

principalmente pelo estudo concentrado de um único caso. Conforme Yin (2001), a estratégia 

de utilização dos estudos de caso está mais ligada a três condições: 

(a) quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”; 

(b) quando se tem pouco controle sobre os eventos; e 

(c) quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real. 

Para Yin (2001), a realização de um estudo de caso envolve habilidades e 

características desejáveis por parte do pesquisador. O autor apresenta algumas habilidades e 

atributos básicos necessários que o pesquisador do estudo de caso precisa desenvolver ou 

corrigir, dentre elas: 

- Ser capaz de fazer boas perguntas, interpretando e questionando as repostas; 
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- Ser um bom ouvinte, observando e assimilando novas informações; 

- Ter a capacidade de ser adaptável e flexível; 

- Ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas; e 

- Ser imparcial em relação a noções preconcebidas. 

Yin (2001, p.80) destaca “que as habilidades exigidas para se coletar os dados para um 

estudo de caso são muito mais exigentes do que aquelas necessárias para se realizar um 

experimento ou um levantamento”. 

Conforme esse autor, os procedimentos de coleta de dados não seguem uma rotina. 

Para a condução de um estudo de caso, a coleta de evidências pode vir de seis fontes distintas, 

apresentadas no quadro 16. 

 

FONTE DE 

EVIDÊNCIAS 

PONTOS 

 FORTES 

PONTOS  

FRACOS 

Documentação  Estável – pode ser revisada 

inúmeras vezes 

 Discreta – não foi criada como 

resultado do estudo de caso 

 Exata – contém nomes, referências 

e detalhes exatos de um evento 

 Ampla cobertura – longo espaço de 

tempo, muitos eventos e muitos 

ambientes distintos 

 Capacidade de recuperação – pode 

ser baixa 

 Seletividade tendenciosa, se a 

coleta não estiver completa 

 Relato de visões tendenciosas – 

reflete as idéias preconcebidas 

(desconhecidas) do autor 

 Acesso – pode ser deliberadamente 

negado 

Registros em arquivos  [Os mesmos mencionados para 

documentação] 

 Precisos e quantitativos 

 [Os mesmos mencionados para 

documentação] 

 Acessibilidade aos locais graças a 

razões particulares 

Entrevistas  Direcionadas – enfocam 

diretamente o tópico do estudo de 

caso 

 Perceptivas – fornecem inferências 

causais percebidas 

 Visão tendenciosa devido a 

questões mal-elaboradas 

 Respostas tendenciosas 

 Ocorrem imprecisões devido à 

memória fraca do entrevistado 

 Reflexibilidade – o entrevistado dá 

ao entrevistador o que ele quer 

ouvir 

Observações diretas  Realidade – tratam de 

acontecimentos em tempo real 

 Contextuais – tratam do contexto do 

evento 

 Consomem muito tempo 

 Seletividade – salvo ampla 

cobertura 

 Reflexibilidade – o acontecimento 

que pode ocorrer de forma 

diferenciada porque está sendo 

observado 

 Custo – horas necessárias pelos 

observadores humanos 
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Observação participante  [Os mesmos mencionados para 

observação direta] 

 Perceptiva em relação a 

comportamentos e razões 

interpessoais  

 [Os mesmos mencionados para 

observação direta] 

 Visão tendenciosa devido à 

manipulação dos eventos por parte 

do pesquisador 

Artefatos físicos   Capacidade de percepção em 

relação a aspectos culturais 

 Capacidade de percepção em 

relação a operações técnicas  

 Seletividade 

 Disponibilidade 

Quadro 16 – Seis fontes de evidências: pontos fortes e pontos fracos. 

Fonte: YIN, 2001 p. 108. 

 

4.3 Estudo de Caso 

De acordo com Yin (2001), a pesquisa do tipo estudo de caso oferece ao pesquisador a 

possibilidade de escolher entre estudo de caso único ou estudo de casos múltiplos. O presente 

estudo é caracterizado por um estudo de caso único. A seguir, apresenta-se o protocolo para o 

estudo de caso, enfatizando que o mesmo contribuiu fortemente para o desenvolvimento do 

estudo. 

 

4.3.1 Protocolo para o estudo de caso 

Para Yin (2001), o protocolo para o estudo de caso, além de um relevante instrumento, 

compreende os procedimentos e as regras que devem ser seguidas no estudo. O protocolo tem 

como objetivo orientar o pesquisador na condução do estudo de caso, aumentando, assim, a 

confiabilidade da pesquisa. 

De acordo com Martins (2008), o protocolo do estudo de caso atua como um 

instrumento orientador e regulador na condução da pesquisa. Constitui o roteiro para a 

elaboração do estudo. Segundo esses autores tal protocolo deve constituir-se de: 

- Visão geral do estudo de caso; 

- Procedimentos de campo; 

- Procedimentos para o levantamento bibliográfico; 
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- Procedimentos para a coleta de dados; 

- Procedimentos de análise e interpretações dos dados; 

- Questões do estudo de caso; e 

- Guia para o relatório do estudo de caso. 

Conforme as etapas apresentadas pelos autores Yin (2001) e Martins (2008) para a 

elaboração do protocolo, o presente estudo foi estruturado de acordo com os tópicos que 

seguem. 

 

4.3.1.1 Visão geral do estudo de caso 

Nesta etapa apresenta-se o contexto “cenário” em que o estudo está inserido. No 

contexto pode-se identificar fatores que contribuem para o entendimento do tema escolhido, 

justificativa e objetivos do estudo. 

O setor alimentício é um mercado de forte concorrência. Empresas que atuam neste 

setor, além de conhecerem bem os seus custos fabris, necessitam mensurar os Custos para 

Servir seus diferentes clientes, segmentos e canais de distribuição, e, naturalmente, precisam 

de informações relevantes para a tomada de decisão. 

A empresa em foco foi escolhida principalmente por atender seus clientes de forma 

diversa nos diferentes canais de distribuição. Outro motivo levou em consideração o fato da 

empresa não possuir estudos relacionados à mensuração dos Custos para Servir e, 

consequentemente, da lucratividade dos clientes. 

 

4.3.1.2 Procedimentos de campo 

Segundo Yin (2001), esta etapa do protocolo do estudo de caso envolve o que o 

pesquisador precisa para realizar a pesquisa de campo. Os procedimentos indicam como os 
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dados foram coletados e como contribuíram para o desenvolvimento do estudo de caso na 

empresa do setor alimentício situada no estado de São Paulo. Alguns profissionais 

colaboraram nesta fase inicial, dentre eles: 

- Gerente de vendas: apresentação da política de preço e comercial, canais de 

distribuição atendidos, estrutura de vendas, verbas contratuais etc. 

- Gerente industrial: apresentação do fluxo do processo produtivo da empresa, desde a 

entrada dos insumos, até a transformação em produto acabado; etc. 

- Analista financeiro: prazo de pagamento concedido aos clientes, informações 

relacionadas à emissão e quitação dos boletos bancários, abatimentos, volume financeiro de 

duplicatas a receber etc. 

- Analista de custos: identificação da estrutura de custo dos produtos, método de 

custeio utilizado e constatação de que o departamento de custos não possui um relatório de 

lucratividade de clientes etc. 

A observação direta e as entrevistas não estruturadas ocorreram principalmente para 

identificar as atividades envolvidas no processamento dos pedidos. O departamento vendas, 

faturamento, expedição e financeiro contribuíram no levantamento dos tempos médios para 

execução das atividades. No departamento financeiro, os recursos considerados no estudo 

estão relacionados, especificamente a cobrança/contas a receber. A empresa disponibilizou 

para coleta de dados alguns relatórios, tabelas e gráficos de seu sistema integrado de gestão. 

 

4.3.1.3 Procedimentos para o levantamento bibliográfico 

No levantamento bibliográfico, uma das principais obras que motivou a escolha deste 

tema foi o artigo escrito pelos autores Robert Kaplan e Steven Anderson “ABC: uma 

abordagem regida pelo tempo” publicado pela revista Harvard Business Review no ano de 

2004. 
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Para Martins (2008), a pesquisa bibliográfica tem como objetivo contribuir no 

embasamento teórico do estudo. Precisa demonstrar uma correlação entre o referencial teórico 

existentes sobre o tema e os dados coletados. Auxilia, desta forma, a esclarecer os conceitos 

utilizados. Neste estudo, os materiais utilizados na elaboração da dissertação estão 

mencionados no item “referências”. 

 

4.3.1.4 Procedimentos para a coleta de dados 

De acordo com Yin (2001), as fontes de evidências, quando utilizadas adequadamente 

pelo pesquisador, podem contribuir na elaboração e confiabilidade do estudo de caso. Para 

isso, segundo o autor, o pesquisador precisa levar em consideração três princípios na coleta de 

dados: 

- Utilização “convergente” de várias fontes de evidências; 

- Elaboração de um banco de dados para o estudo de caso; e 

- Manutenção de um encadeamento de evidências “relatório do estudo”. 

Para o desenvolvimento do estudo, os dados foram coletados no período de janeiro a 

julho de 2009. Seguindo os princípios propostos por Yin (2001), o estudo utilizou como 

principais fontes de coleta de dados a observação direta, entrevistas e acesso ao sistema 

integrado de gestão da empresa (relatórios, tabelas e gráficos). 

Sabendo da relevância do estudo em termos acadêmicos, a empresa autorizou a 

realização do mesmo de forma confidencial. Assim, não se menciona a sua identificação e, 

tampouco, a de seus clientes. A empresa alega que muitas informações estão relacionadas a 

questões estratégicas, como: 

- estrutura de custos; 

- políticas de preço; e 

- relacionamento com o mercado. 



 113 

Os dados coletados na empresa foram armazenados e utilizados de acordo com a 

necessidade da pesquisa, no intuito de elaborar o relatório final do estudo. 

 

4.3.1.5 Procedimentos de análise e interpretação dos dados 

Ao término do processo de coleta de dados a próxima etapa corresponde à análise e 

interpretação dos dados. De acordo com Beuren (2006, p. 136), “analisar os dados significa 

trabalhar com todo o material obtido durante o processo de investigação”. Na análise dos 

dados é necessário que o pesquisador organize o material coletado nas entrevistas, relatos de 

observação e outros dados disponíveis e os analise com maior profundidade, de forma 

sistematizada. 

 

4.3.1.6 Questões do estudo de caso 

De acordo com Yin (2001), as questões do estudo de caso são questões específicas ao 

próprio pesquisador que o auxiliam na sua coleta de dados. As questões funcionam como 

lembretes ao pesquisador dos dados que precisam ser coletados e por que. 

As entrevistas foram realizadas por meio de roteiro pré-estabelecido, conforme 

apêndice 1. As mesmas ocorreram na própria empresa objeto deste estudo. Durante as 

entrevistas, além das perguntas contidas no roteiro foram realizados novos questionamentos, 

no intuito de atingir o objetivo desejado. 

 

4.3.1.7 Guia para o relatório do estudo de caso 

Para facilitar a compreensão e organização do estudo o pesquisador pode realizar 

resumos e considerações de quaisquer informações bibliográficas ou documentações durante a 

pesquisa. 
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4.3.2 Contextualização histórica 

A empresa objeto deste estudo foi fundada por volta de 1950 por um imigrante 

italiano, no bairro do Canindé, na cidade de São Paulo. De característica familiar, a empresa 

produzia chocolates em diversos formatos. Tabletes, bombons, ovos de Páscoa, pães de mel 

cobertos com chocolate, são exemplos de produtos que eram produzidos na época. 

O proprietário, ao identificar que o negócio estava expandindo e seu espaço fabril não 

mais comportaria sua produção, em 1954, adquire uma empresa de doces, no bairro da Barra 

Funda, na cidade de São Paulo. Esta empresa foi fundada no ano de 1948, e tinha como 

principal produto um doce com massa aerada à base de clara de ovo e açúcar, coberto com 

chocolate. O formato e fórmula originais deste produto foram trazidos ao Brasil por 

confeiteiros dinamarqueses no mesmo ano de sua fundação.  

Nesta nova sede, o proprietário produz e vende principalmente este produto. O mesmo 

tornou-se em pouco tempo o principal produto da empresa sinônimo de um delicioso sabor e 

qualidade.  

Por volta de 1970 dois filhos do proprietário assumem a frente da empresa, 

participando ativamente do negócio da família. Os irmãos dividiam suas funções entre a área 

fabril e administrativa, mas ambos discutiam os passos e o futuro da empresa. 

Com o aumento da produção e das vendas, os irmãos detectaram a necessidade de um 

novo espaço físico para comportar suas instalações, pois o lugar onde estavam não possuía 

infraestrutura suficiente para os novos planos de expansão.  No ano de 1977 mudaram-se para 

a atual sede no município de Guarulhos, estado de São Paulo. 

Para a empresa, o ano de 2005 foi marcado por vários investimentos, dentre eles pode-

se destacar: 

- Aquisição de um novo maquinário para a produção de seu principal produto. 

- Aumento de sua área fabril; 
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- Melhoria de sua infraestrutura; 

- Treinamento dos colaboradores nas práticas do 5S; e 

- Aquisição de um sistema integrado de gestão. 

A empresa possui um quadro de colaboradores de aproximadamente 50 pessoas. Cerca 

de 60% dos colaboradores trabalham na área industrial, enquanto, os outros 40% 

desempenham suas atividades na área administrativa e de vendas. 

 

4.3.3 Descrição dos dados coletados 

Para preservar o sigilo da empresa e a autenticidade do estudo, alguns nomes ou linhas 

de produtos não serão mencionados. O mesmo procedimento será aplicado aos dados 

levantados sobre os clientes. 

Basicamente, o processo produtivo consiste na transformação das matérias-primas 

adquiridas em produtos acabados e/ou produtos em elaboração, estes últimos também são 

conhecidos como semi-acabados. A massa de chocolate é exemplo de um produto semi-

acabado na empresa, a mesma é armazenada em tanques com capacidade de até 3.000kg. 

O Custeio por Absorção é o método utilizado pela empresa no custeamento da 

produção. Este método apropria todos os custos de produção aos produtos. A empresa não 

possui estudos com a utilização do ABC e, tampouco, do TDABC. 

O sistema de acumulação de custos é por ordem de produção. Neste sistema, conforme 

Martins (2009, p.145), “os custos são acumulados numa conta específica”. Por exemplo, 

quando a ordem de produção (OP) é aberta para a produção de um produto acabado irá 

acumular todos os custos de matérias-primas, embalagens, produtos em elaboração, tempo 

consumido de mão de obra direta e outros custos necessários para a finalização do produto. 

As ordens de produção são processadas de acordo com a programação efetuada pelo 

departamento de planejamento e controle da produção (PCP). O PCP realiza a programação 
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da produção baseado na previsão de vendas mensal que é enviada pelo departamento de 

vendas. A massa de chocolate independe da previsão de vendas para ser produzida; à medida 

que atinge o ponto de re-suprimento determinado pelo PCP, será produzida novamente. 

Para a empresa produzir qualquer produto é necessário que tenha uma OP que 

acompanhe e acumule todos os custos. Com isso, a adoção do sistema de acumulação dos 

custos por ordem de produção acaba por espelhar o custo do produto por OP. 

As matérias-primas e embalagens são adquiridas no mercado interno. A exploração 

dos elos com os fornecedores contribuem no desenvolvimento e redução de custos 

desnecessários nos produtos. Sugestões em relação à mudança nas embalagens e também na 

substituição de uma matéria-prima por outra são exemplos disso. Entretanto, oscilações no 

preço de algumas matérias-primas e embalagens apresentam impacto direto no custo do 

produto, devido à grande representatividade das mesmas no custo final. 

Os produtos da empresa são comercializados apenas no estado de São Paulo. Suas 

vendas são mais concentradas na capital paulista. A empresa possui quatro linhas de produtos, 

destacadas abaixo: 

- Linha “A” 

- Tabletes 

- Infantil 

- Biscoitos 

Para manter em sigilo o nome da empresa uma das linhas foi identificada como “linha 

A”, pois a mesma apresenta nome semelhante ao da empresa. O gráfico 3 demonstra a 

participação das linhas de produtos em relação ao faturamento do período estudado. 
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Gráfico 3 – Linha de produtos X % Faturamento – período: Jan/09 a Jul/09 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

As quatro linhas de produtos representam nove unidades de manutenção de estoque – 

SKU (Stock Keeping Unit) de produtos acabados, ou seja, número de variações de produtos. A 

linha “A”, dividida em quatro SKU, é a mais representativa, possuindo a maior parcela do 

faturamento e o principal produto da empresa. Por outro lado, a linha biscoitos, com apenas 

um SKU, representa a menor parcela do faturamento. 

O gráfico 4 apresenta a parcela de contribuição dos produtos individualmente no 

faturamento da empresa. O produto “A” representa o produto com maior participação no 

faturamento, sendo o único vendido na maioria dos canais de distribuição utilizados. 

Corresponde também ao maior produto em unidades vendidas. A seguir, os produtos são 

listados e agrupados de acordo com suas respectivas linhas: 

- produtos A, B, C e D na linha A; 

- produtos E e F na linha infantil; 

- produto G na linha biscoitos; e 

- produtos H e I na linha tabletes. 
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Gráfico 4 – Participação dos produtos X % Faturamento – período: Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Nota-se que os produtos A e B ou, aproximadamente 22% dos produtos, representam 

quase 55% do total faturado no período. Por outro lado, o restante dos produtos, ou 

aproximadamente 78% dos produtos, representam 45% do total faturado. 

Alguns aspectos importantes em relação à estrutura de venda contribuíram para o 

desenvolvimento deste estudo, tais como composição da equipe de vendas, política de preço, 

devoluções, comissões, condições de pagamento e a utilização de canais de distribuição. 

Conforme evidencia a figura 19, a equipe de vendas é composta pelo gerente, 

supervisor, assistente e vendedores. 

- Gerente de vendas: compete a ele liderar, coordenar e acompanhar a equipe de 

vendas, bem como desenvolver novos clientes e discutir políticas comerciais que visam a 

atingir as metas estipuladas; 

- Supervisor de vendas: cabe a ele visitar os clientes, preparar e analisar relatórios de 

previsão de vendas, avaliar e acompanhar as ações realizadas nos clientes; 

 - Assistente de vendas: responsável por executar atividades de apoio administrativo da 

área de vendas; e 
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- Vendedores: cabe aos vendedores visitar clientes, finalizar vendas, desenvolver 

novos clientes e efetuar relatório semanal de visitas e vendas finalizadas. 

 

 

Figura 19 – Estrutura de vendas. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O preço de tabela é comum à maioria dos clientes; neste aspecto, o que mais diferencia 

um cliente do outro é a concessão de desconto. A empresa concede desconto em seu preço 

tabela aos clientes principalmente em virtude do: 

- canal utilizado; 

- volume comprado; 

- prazo de pagamento; e 

- contratos celebrados. 

No estudo, o faturamento do período é representado pelo preço de tabela multiplicado 

pela quantidade de caixas vendidas de cada produto. O desconto máximo no preço de tabela 

pode chegar até 28% do valor faturado, ou seja, a cada R$ 1.000,00 vendidos a empresa pode 

deixar de receber até R$ 280,00. Para os clientes com contratos firmados, os preços praticados 

podem ser diferentes do preço de tabela, devido às verbas contratuais e despesas acessórias. 

Outra redução no preço de tabela adotada pela empresa corresponde a oferecer 

produtos em forma de bonificação. Na bonificação, o cliente recebe os produtos e não irá 

pagar por eles. Esta modalidade de desconto é concedida principalmente devido a: 

Gerente de vendas 

Supervisor de vendas 

Assistente de vendas Vendedores 
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- novo cliente 

- promoção no cliente 

Conforme política definida pela a empresa, a bonificação, somada ao desconto 

concedido, não pode ultrapassar a 28% do preço de tabela. Caso o cliente tenha 20% de 

desconto do preço tabela, o total de produtos oferecidos em bonificação não pode ultrapassar 

a 8% do montante vendido. 

Supondo que o valor faturado para determinado cliente seja de R$ 1.000,00 e a 

empresa conceda um desconto de 20%, a mesma irá receber R$ 800,00 pela venda. No 

entanto, a empresa poderá oferecer ao cliente produtos em bonificação no montante que não 

ultrapasse a R$ 80,00. 

Além dos descontos e bonificações, a empresa pode conceder abatimentos a seus 

clientes. Os abatimentos são acordados entre a empresa e seus clientes. No estudo, os 

abatimentos são classificados como outra forma de escoamento da receita do cliente. 

A devolução dos produtos próximos do vencimento é aceita quando definido em 

contrato. A devolução é quitada pela empresa mediante o pagamento do boleto emitido pelo 

cliente. Conforme análise prévia, a devolução pode ser retirada do cliente numa nova entrega 

ou ser enviada para destruição, evitando, custos desnecessários de retorno. Outros motivos de 

devolução de vendas, ligados a falhas da empresa, não são atribuídos ao cliente e, 

consequentemente, não foram considerados no estudo, como: emissão da nota fiscal 

divergente com o pedido, atraso na entrega, itens faltantes etc. 

A equipe de vendas, para evitar aumento nas devoluções, realiza acompanhamento do 

estoque dos clientes, de acordo com o giro das vendas e as respectivas datas de validade. Para 

a empresa o volume de devolução de produtos pode ser indício de algum problema; assim, 

algumas medidas podem ser tomadas, como: 

- a revisão do estoque mínimo do produto; 
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- enviar para alguns clientes produtos com poucos dias de fabricação; ou 

- reformular o produto para ter um prazo de validade maior (vida de prateleira). 

Caso o cliente não disponibilize pessoal para realizar a reposição dos produtos no 

ponto de venda, a empresa precisa contratar algumas pessoas para efetuar o abastecimento das 

gôndolas e manter o produto bem exposto. 

Quando os vendedores atingem as metas estipuladas, é efetuado o pagamento de 

comissão. A base de cálculo para a aplicação do percentual de comissão é o preço de tabela 

menos os descontos concedidos. A comissão só é paga quando os clientes efetuam o 

pagamento das duplicatas. Desta forma, evita-se o pagamento de comissão sobre descontos e 

vendas não finalizadas. 

Conforme análise prévia do cliente pelo departamento financeiro, a equipe de vendas 

pode oferecer condições de pagamento diversas para viabilizar a venda de produtos. O gráfico 

5 demonstra a relação entre as condições de pagamento e o volume faturado. Nota-se que a 

concessão de crédito está mais concentrada em três condições de pagamento: 28 dias, 35 dias 

e 64 dias; juntas, somam aproximadamente 81% do total faturado. As vendas realizadas com 

o prazo de pagamento de 7 dias são consideradas vendas à vista pela empresa. 

Como a coleta de dados compreende o período de janeiro a julho de 2009, a empresa 

recebeu durante o mesmo aproximadamente 75% do total faturado, e para os meses 

subsequentes possuía títulos a receber de aproximadamente 25% do total faturado. 
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Gráfico 5 – Condições de pagamento por volume faturado – período Jan/09 a Jul/09 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os produtos, antes de chegarem às mãos dos clientes para o consumo, percorrem 

caminhos diversos. Os canais de distribuição agem como intermediários entre a empresa e 

seus clientes finais (consumidores). Os canais de distribuição facilitam a procura dos produtos 

desejados pelos clientes, disponibilizando-lhes os produtos para consumo. O gráfico 6 

apresenta os principais canais de distribuição utilizados pela empresa e a parcela de 

faturamento em cada um deles. 

O atacado é voltado aos clientes de revenda, como: lanchonetes, pizzarias, padarias e 

outros que irão vender os produtos aos clientes finais. A escolha dos distribuidores leva em 

consideração as vendas exclusivas e por segmentos. No distribuidor exclusivo o produto não 

terá concorrentes do mesmo segmento, por outro lado, o distribuidor segmentado trabalha 

com clientes ou segmentos de mercado específicos; por exemplo, atende a postos de gasolina, 

rede de hotéis etc. 

O canal de distribuição com apenas um intermediário é o varejo. O varejo é o caminho 

mais curto para chegar ao cliente final. As vendas no varejo são divididas em dois canais 
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varejo rede e varejo supermercados. Conforme mencionado pela empresa, além de constar no 

contrato social, um cliente para ser cadastrado como varejo rede precisa ter mais de uma loja 

(sinônimo de uma rede de lojas) para a comercialização dos produtos aos clientes finais, por 

outro lado, quando o cliente possui apenas uma loja é cadastrado como varejo supermercado. 

 

 
Gráfico 6 – % do Faturamento por canal de distribuição – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Como a empresa não possui frota própria de veículos a terceirização do transporte é a 

forma encontrada para efetuar as entregas aos clientes. O único modal utilizado pela empresa 

é o rodoviário. Para a empresa, o valor do frete é influenciado principalmente pela distância 

(quilometragem), volume (carga completa ou fracionada), densidade (espaço a ser ocupado) e 

o mercado (facilidade de tráfego, legislação de trânsito vigente na cidade de São Paulo 

“rodízio” etc.). 



 124 

Em pontos de venda específicos, a empresa pode realizar promoções ou ações que 

incentivem a compra dos produtos pelos clientes. Visam a estimular o desejo dos clientes na 

escolha de um produto em detrimento de outro, como exemplo: 

- degustação: prática adotada principalmente pelas empresas do setor alimentício. O 

cliente tem contato direto com o produto, sendo estimulado à compra ao experimentar o 

produto; 

- ilha com preço promocional ou ponta de gôndola: situadas em pontos estratégicos, 

permitem uma maior visualização dos produtos; 

- promoção leve três, pague dois: incentiva a compra e o giro dos produtos ao praticar 

menor preço. 

Costa e Crescitelli (2003) mencionam que no varejo é desenvolvido o maior número 

de ações e promoções. O varejo é caracterizado como o principal local onde os clientes 

compram os produtos para o consumo. 

A tabela 10 apresenta a curva ABC dos clientes em relação ao faturamento obtido no 

período estudado. Aparecem na tabela apenas os 50 maiores clientes da empresa de acordo 

com o faturamento individual; a lista completa com os 248 clientes encontra-se no apêndice 2. 

Os clientes foram denominados de “cliente 1” a “cliente 248”, para preservar o sigilo 

dos mesmos. A coluna “posição” lista os clientes segundo sua parcela de contribuição ao 

faturamento.  

De acordo com os dados demonstrados na tabela 10, a empresa possui 50 clientes ou 

aproximadamente 20% dos clientes que representam em torno de 83,6% do faturamento da 

empresa. Os 198 clientes restantes ou 80% dos clientes equivalem apenas a 16,4% do 

faturamento.  

Inicialmente, pelos dados apresentados, percebe-se grande concentração do 

faturamento da empresa em poucos clientes. Mostra disso é o cliente 1, que ocupa a 1ª 
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colocação, contribuindo com 16,7% do faturamento da empresa e representando o mesmo que 

aproximadamente os últimos 198 clientes ou 80% dos clientes. 

 

Tabela 10 – Curva ABC de Clientes – período: Jan/09 a Jul/09 

Clientes Faturamento 
% 

Faturamento 
% Fat. acum. 

% Qtde acum. 

Clientes 
Posição 

1               216.057 16,7% 16,7% 0,4% 1º 

2               111.513  8,6% 25,3% 0,8% 2º 

3                 66.481  5,1% 30,4% 1,2% 3º 

4                 61.627  4,8% 35,2% 1,6% 4º 

5                 58.544  4,5% 39,7% 2,0% 5º 

6                 53.759  4,1% 43,8% 2,4% 6º 

7                 42.925  3,3% 47,1% 2,8% 7º 

8                 34.314  2,6% 49,8% 3,2% 8º 

9                 32.133  2,5% 52,3% 3,6% 9º 

10                 32.030  2,5% 54,7% 4,0% 10º 

11                 28.570  2,2% 56,9% 4,4% 11º 

12                 27.119  2,1% 59,0% 4,8% 12º 

13                 26.715  2,1% 61,1% 5,2% 13º 

14                 19.565  1,5% 62,6% 5,6% 14º 

15                 16.159  1,2% 63,9% 6,0% 15º 

16                 14.841  1,1% 65,0% 6,5% 16º 

20                 12.198  0,9% 65,9% 6,9% 17º 

17                 12.001  0,9% 66,9% 7,3% 18º 

22                 11.090  0,9% 67,7% 7,7% 19º 

23                 10.484  0,8% 68,5% 8,1% 20º 

18                 10.305  0,8% 69,3% 8,5% 21º 

24                   9.796  0,8% 70,1% 8,9% 22º 

25                   9.170  0,7% 70,8% 9,3% 23º 

21                   8.970  0,7% 71,5% 9,7% 24º 

26                   8.927  0,7% 72,2% 10,1% 25º 

19                   8.733  0,7% 72,8% 10,5% 26º 

29                   8.604  0,7% 73,5% 10,9% 27º 

30                   8.562  0,7% 74,2% 11,3% 28º 

27                   8.176  0,6% 74,8% 11,7% 29º 

31                   7.357  0,6% 75,4% 12,1% 30º 

32                   6.918  0,5% 75,9% 12,5% 31º 

34                   6.476  0,5% 76,4% 12,9% 32º 

33                   6.463  0,5% 76,9% 13,3% 33º 

35                   6.386  0,5% 77,4% 13,7% 34º 

36                   6.127  0,5% 77,9% 14,1% 35º 

37                   6.051  0,5% 78,3% 14,5% 36º 

38                   5.945  0,5% 78,8% 14,9% 37º 

39                   5.944  0,5% 79,2% 15,3% 38º 

40                   5.452  0,4% 79,7% 15,7% 39º 

41                   5.239  0,4% 80,1% 16,1% 40º 

42                   5.160  0,4% 80,5% 16,5% 41º 

43                   4.952  0,4% 80,9% 16,9% 42º 

44                   4.845  0,4% 81,2% 17,3% 43º 

45                   4.727  0,4% 81,6% 17,7% 44º 

46                   4.627  0,4% 81,9% 18,1% 45º 
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47                   4.618  0,4% 82,3% 18,5% 46º 

48                   4.367  0,3% 82,6% 19,0% 47º 

49                   4.212  0,3% 83,0% 19,4% 48º 

50                   4.138  0,3% 83,3% 19,8% 49º 

51                   3.894  0,3% 83,6% 20,2% 50º 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A utilização do TDABC na mensuração do custo do processamento dos pedidos aos 

clientes compreende a identificação das atividades e os departamentos envolvidos desde a 

chegada do pedido de venda até o seu pagamento. As etapas do ciclo do pedido são 

apresentadas a seguir. 

1ª etapa – Colocação / Entrada do pedido 

Os pedidos chegam à área de vendas de três formas distintas: e-mail, fax e telefone. 

Cabe ao assistente digitar o pedido no sistema, verificando sua consistência em relação ao 

preço, quantidade, prazo de entrega e forma de pagamento. 

2ª etapa – Verificação de crédito 

Para o cadastro de um novo cliente, o departamento de vendas precisa solicitar ao 

departamento financeiro que efetue a análise de crédito e cadastre um limite para as vendas a 

prazo. A concessão de crédito aos clientes novos e antigos pode envolver uma análise das 

demonstrações financeiras, relatórios de crédito, consulta ao histórico de pagamento à 

empresa e à relação do cliente com o mercado (com outros fornecedores). 

3ª etapa – Documentação 

Uma vez liberado, o pedido irá compor a carteira de pedidos, sendo encaminhado ao 

faturamento para impressão das notas fiscais de saída. Neste ponto, foi adotado como 

premissa que a quantidade do pedido consta no estoque. Caso contrário, depois de compor a 

carteira de pedidos, o departamento de planejamento e controle da produção precisará 

programar o dia que será produzido. 
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4ª etapa – Separação do pedido / Entrega 

A nota fiscal impressa é encaminhada à expedição para a separação física dos produtos 

solicitados, conferência e posterior entrega na data acordada. O ciclo do pedido terminará 

mediante a liquidação financeira pelo cliente. 

5ª etapa – Cobrança 

A liquidação financeira ocorre de duas formas distintas: o departamento financeiro 

(cobrança ou contas a receber) emite boleto no valor da nota fiscal e o cliente efetua o 

pagamento ou o mesmo deposita em conta o valor devido. Para a maioria dos clientes, são 

enviados boletos; segundo a empresa, a utilização dos mesmos facilita a conciliação bancária 

dos recebimentos. 

A identificação das atividades que compõem o processamento do pedido facilita a 

estimativa do tempo para a execução das atividades e da taxa do custo da capacidade por 

minuto dos departamentos (vendas, faturamento, expedição e financeiro). No estudo, as 

equações do tempo são desenvolvidas basicamente em uma série de três passos: 

1º passo – Determinação da taxa do custo da capacidade 

O custo do departamento compreende os salários e encargos, consumo de energia 

elétrica, depreciação dos equipamentos, aluguel e outros gastos. Neste primeiro passo, a taxa 

do custo da capacidade corresponde ao custo da capacidade fornecida dividido pela 

capacidade prática dos recursos em minutos. 

O cálculo da capacidade prática consiste em identificar o tempo e o número de dias 

(em média) por mês que cada funcionário está disponível para a realização do trabalho. Deste 

número, é necessário subtrair o tempo não produtivo consumido em reuniões, treinamentos e 

quaisquer outros intervalos. 

Tomando como base o ano de 2009, o número de dias trabalhados no ano menos os 

finais de semana, feriados e outros dias não trabalhados resultam em 248 dias. Subtraindo 20 
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dias de férias restam 228 dias no ano ou em média 19 dias no mês. Os funcionários são 

remunerados com base em 8,3 horas de trabalho por dia, o que resulta em aproximadamente 

157,70 horas ou 9.462 minutos por mês. 

Kaplan e Anderson (2007, p. 12) destacam que “nem todo tempo remunerado é 

aproveitado em trabalho produtivo”. No estudo, o tempo não produtivo consumido por 

funcionário em reuniões e intervalos gira em torno de 45 minutos por dia, 14,25 horas ou 855 

minutos no mês. Subtraindo o tempo não produtivo, resulta numa capacidade prática de 

143,45 horas ou 8.607 minutos por funcionário, conforme demonstrado no quadro 17. 

 

Nº total de dias no ano 365 dias 

Repousos semanais remunerados -98 dias 

Férias -20 dias 

Feriados -12 dias 

Outros dias não trabalhados -7 dias 

Nº de dias em média a disposição do empregador (no ano) 228 dias 

Nº de dias em média a disposição do empregador (no mês) 19 dias 

 
  

Jornada diária 8,3 horas 

Nº de horas em média à disposição do empregador (no mês) 157,70 horas 

Tempo consumido em intervalos, treinamentos, etc. -14,25 horas 

Capacidade prática por funcionário no mês (horas) 143,45 horas 

Capacidade prática por funcionário no mês (minutos) 8.607 minutos 

Quadro 17 – Capacidade prática por funcionário. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Consequentemente, a tabela 11 apresenta a taxa do custo da capacidade por minuto de 

cada departamento. 

 

Tabela 11 – Taxa do custo da capacidade por departamento 

Departamento 
Custo da capacidade 

fornecida - R$ 

Capacidade prática dos 

recursos fornecidos - 

minutos por mês 

Taxa do custo da 

capacidade - R$ por 

minuto 

Vendas 3.524,52 8.607 0,409 

Cobrança 2.951,04 8.607 0,343 

Faturamento 3.384,70 8.607 0,393 

Expedição 3.188,96 17.214 0,185 

Fonte: dados da pesquisa. 
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2º passo – Determinação da taxa por atividade 

No segundo passo, para a determinação da taxa por atividade, foi preciso estimar o 

tempo consumido na execução das atividades individualmente e seus respectivos 

direcionadores no processamento de pedido. Os tempos para executar cada atividade foram 

coletados utilizando a técnica da observação direta, identificando, assim, o tempo (médio) na 

execução das atividades. A multiplicação da taxa do custo da capacidade por minuto do 

departamento pelo tempo necessário para executar a atividade, resulta na taxa da atividade, 

conforme demonstrado na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Taxa da atividade 

Depto Atividade Direcionador-chave 

Tempo por 

atividade - 

em minutos 

Taxa custo 

capacidade - 

R$ / minuto 

Taxa da 

atividade 

R$ 

Vendas 

Atender ligação nº de ligações               6,50           0,409             2,66  

Digitar pedido 
nº de pedidos                    5          0,409             2,05  

nº de itens pedidos            0,50          0,409           0,20  

Faturamento 

Confirmar os dados do 

pedido 
nº de pedidos 1,75               0,393             0,69  

Verificar a validade dos 

produtos 
nº de itens pedidos 1,2               0,393             0,47  

Solicitar transportadora nº de entregas                    9                0,393             3,54  

Imprimir NF nº de pedidos faturados               4,50               0,393             1,77  

Expedição 

Pegar pallet nº de entregas                    2             0,185             0,37  

Localizar produto nº de itens por pedido               0,75                0,185             0,14  

Montar pallet nº de caixas               0,20                0,185             0,04  

Envolver com filme 

strech nº de pallet               1,25          0,185            0,23  

Cobrança 
Analisar crédito nº de análises de crédito 30   0,343           10,29  

Efetuar conciliação nº de títulos 0,50               0,343            0,17  

Fonte: dados da pesquisa. 
 

3º passo – Equação de tempo 

No terceiro passo, foi preciso definir a equação de tempo para estimar o custo no 

processamento de pedidos. As equações de tempo, de acordo com Kaplan e Anderson (2007), 

incorporam as variações, ou seja, as características dos diferentes pedidos. 
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A soma dos diferentes tempos consumidos em cada atividade reflete a construção da 

equação do tempo. A mesma atividade pode ocorrer em todos os pedidos enquanto outras são 

específicas a determinado pedido. Algumas possuem um tempo fixo para execução, 

consequentemente, seu tempo e custo são atribuídos a qualquer pedido processado, conforme 

quadro 18. Por exemplo, a atividade, imprimir nota fiscal, é realizada a cada pedido faturado, 

com isso, o tempo de execução da atividade é repetido a cada pedido. 

 

Atividade 
Tempo por atividade 

- em minutos 

Digitar pedido + 5 

Confirmar os dados do pedido + 1,75 

Solicitar transportadora + 9 

Imprimir NF + 4,50 

Pegar pallet + 2 

Efetuar conciliação + 0,50 

Quadro 18 – Tempo por atividade. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As atividades listadas no quadro 19 dependem do direcionador escolhido para definir o 

custo da atividade no pedido. O custo das três primeiras atividades foi influenciado pelo 

número de itens contidos no pedido. Por outro lado, a última atividade foi influenciada 

diretamente pelo número de caixas por pedido. 

 

Atividade 
Tempo por atividade - em 

minutos 

Digitar pedido + 0,50 x nº de itens por pedido 

Verificar a validade dos produtos + 1,20 x nº de itens por pedido 

Localizar produto + 0,75 x nº de itens por pedido 

Montar pallet + 0,20 x por caixa 

Quadro 19 – Tempo por atividade. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As atividades elencadas no quadro 20 dependem do teste da condição “se”. O custo 

dessas atividades somente será atribuído ao cliente, caso seja necessário seu consumo no 
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processamento dos pedidos. Com isso, as atividades de atender ligação do cliente; envolver 

com filme strech os produtos após a montagem do pallet e analisar o crédito somente serão 

computadas aos clientes se os mesmos as consumirem. 

 

Atividade 
Tempo por atividade - 

em minutos 

Atender ligação + 6,50 

Envolver com filme strech + 1,25 x nº de pallet 

Analisar crédito + 30 

Quadro 20 – Tempo por atividade. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.3.4 Análise e interpretação dos dados 

A análise e interpretação dos dados pressupõem um estudo mais aprofundado de todo 

o material obtido durante a elaboração do estudo. Para efetuar a análise da lucratividade do 

cliente é necessário conhecer o Custo para Servir os clientes individualmente. 

No momento do cadastro, os clientes recebem um código (numérico) que será sua 

identificação no sistema da empresa. O cliente é cadastrado em seu respectivo canal de 

distribuição e localização geográfica (estado e cidade). No sistema da empresa, as notas 

fiscais emitidas são identificadas a cada cliente. 

Os dados foram organizados sistematicamente para o cálculo da lucratividade por 

cliente, conforme descritos a seguir: 

Faturamento – multiplicação do preço de tabela pela quantidade de caixas vendidas 

dos produtos. Para a obtenção do faturamento foi necessário criar uma base de dados que 

indicasse o cliente e os respectivos produtos comprados. O motivo da criação da planilha de 

Excel foi que ao extrair o relatório de faturamento do sistema da empresa, o mesmo já vinha 

líquido dos descontos comerciais concedidos. 
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Desconto comercial – percentual descontado do preço de tabela mediante contrato ou 

negociação com o cliente. A nota fiscal é emitida com o preço de tabela líquido do desconto 

concedido. Para a obtenção do desconto comercial aos clientes foi necessário extrair do 

sistema da empresa o relatório de faturamento (líquido de descontos) e subtrair do resultado 

obtido da multiplicação do preço de tabela pela quantidade de caixas vendidas dos produtos 

(vide faturamento). 

Devolução – no estudo foram consideradas apenas as devoluções dos produtos 

próximos ao vencimento. A devolução foi obtida do sistema de acordo com o motivo 

selecionado. As devoluções por outros motivos (emissão da nota fiscal divergente com o 

pedido, atraso na entrega etc.) não foram consideradas no estudo e, consequentemente, seu 

faturamento também não foi contemplado. 

Bonificação – multiplicação do custo médio dos produtos pela quantidade de caixas 

bonificadas aos clientes. Para a obtenção da bonificação foi necessário extrair do sistema da 

empresa a quantidade de caixas dos produtos e os respectivos clientes que receberam as 

bonificações. 

Abatimentos – percentuais do preço de tabela e/ou valores absolutos, referente à 

verba de: aniversário, (re) inauguração, promoções, logística etc. Para a obtenção dos 

abatimentos foi necessário extrair relatório do sistema da empresa que listasse os clientes e 

seus respectivos abatimentos. 

Frete – reflete o valor cobrado por entrega realizada. A empresa possui uma planilha 

que identifica o valor do frete por entrega efetuada aos clientes. 

Custo dos Produtos Vendidos – multiplicação do custo médio dos produtos pela 

quantidade de caixas vendidas aos clientes. 

Atendimento – o custo do processamento do pedido foi calculado utilizando o 

TDABC. 
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Para a mensuração do custo do processamento do pedido utilizando o TDABC, 

inicialmente, foi necessário extrair relatórios do sistema da empresa para montar uma base de 

dados, indicando o número de notas fiscais emitidas (faturamento e bonificação) por cliente. 

Posteriormente, foi identificado o número de itens solicitados no período, ou seja, as 

variações de produtos (por exemplo, produto A, produto B...) e o número de caixas entregues 

aos clientes, conforme demonstrado no quadro 21. 

 

Clientes 
Nº de notas fiscais emitidas Número de 

itens 

Número de 

caixas Faturamento Bonificação 

1 79 - 81 4.550 

2 9 2 41 2.161 

10 16 4 77 729 

13 8 1 41 602 

Quadro 21 – Base de dados por cliente. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No estudo, o número de pedidos é igual ao total de notas fiscais emitidas. O número de 

entregas é o mesmo que o número de notas fiscais de faturamento. A cada nota fiscal emitida 

foi atribuído o custo de R$ 0,95 por formulário. O custo do boleto de cobrança enviado é de 

R$ 0,80, e foi atribuído ao cliente de acordo com o número de notas fiscais de faturamento. 

A seguir, é demonstrado a mensuração do custo do processamento do pedido para o 

cliente 1 (canal Varejo Rede), conforme o quadro 22; cliente 2 (canal Distribuidor), conforme 

o quadro 23; cliente 10 (canal Atacado), conforme o quadro 24; e o cliente 13 (canal Varejo 

Supermercado), conforme o quadro 25. A coluna “Custo Atribuído” apresentado nos quadros 

é resultado da multiplicação: 

- do número de vezes que o direcionador-chave ocorre; 

- o tempo por atividade em minutos consumido unitariamente; e 

- a taxa do custo da capacidade em minuto calculada para o departamento. 
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Depto Atividade
Direcionador-chave 

(DC)

Nº de vezes 

(DC)

Tempo por 

atividade - em 

min.

Taxa custo da 

capacidade - 

R$/min.

Custo atribuído 

por atividade

Custo atribuído 

por depto

nº de pedidos 79                                          5 0,409                 161,75R$          

nº de itens pedidos 81                                     0,50 0,409                 16,58R$            

Confirmar os dados do 

pedido
nº de pedidos

79                 1,75                   0,393                 54,37R$            

Verificar a validade dos 

produtos
nº de itens pedidos

81                 1,20                   0,393                 38,22R$            

Solicitar transportadora
nº de entregas

79                 9                        0,393                 279,60R$          

Imprimir NF
nº de pedidos faturados 79                 4,50                   0,393                 139,80R$          

Pegar pallet nº de entregas 79                 2                        0,185                 29,27R$            

Localizar produto nº de itens pedidos 81                 0,75                   0,185                 11,25R$            

Montar pallet nº de caixas 4.550            0,20                   0,185                 168,58R$          

Envolver filme strech nº de pallet 93                 1,25                   0,185                 21,50R$            

Cobrança
Efetuar conciliação nº de títulos 79                 0,50                   0,343                 13,54R$            13,54R$          

Somando com:

 R$          75,05 

 R$          63,20 

1.072,73R$     

13,58R$          

Custo total do processamento dos pedidos - Cliente 1 VAR-R

 R$        511,99 

 R$        230,61 

Valor de R$ 0,95 por formulário para emissão da NF - atribuído a cada NF emitida por cliente

Valor de R$ 0,80 por boleto de cobrança -  atribuído a cada título de cobrança enviado ao cliente

Vendas

Faturamento

Expedição

Custo médio do processamento dos pedidos - Cliente 1 VAR-R

Digitar pedido  R$        178,33 

 
Quadro 22 – Custo do processamento dos pedidos (Cliente 1) – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Depto Atividade
Direcionador-chave 

(DC)

Nº de vezes 

(DC)

Tempo por 

atividade - em 

min.

Taxa custo da 

capacidade - 

R$/min.

Custo atribuído 

por atividade

Custo atribuído 

por depto

nº de pedidos 11                                          5 0,409                 22,52R$            

nº de itens pedidos 49                                     0,50 0,409                 10,03R$            

Confirmar os dados do 

pedido nº de pedidos 11                 1,75                   0,393                 7,57R$              

Verificar a validade dos 

produtos nº de itens pedidos 49                 1,20                   0,393                 23,12R$            

Solicitar transportadora nº de entregas 9                   9                        0,393                 31,85R$            

Imprimir NF nº de pedidos faturados 11                 4,50                   0,393                 19,47R$            

Pegar pallet nº de entregas 9                   2                        0,185                 3,33R$              

Localizar produto nº de itens pedidos 49                 0,75                   0,185                 6,81R$              

Montar pallet nº de caixas 2.161            0,20                   0,185                 80,07R$            

Cobrança
Efetuar conciliação nº de títulos 9                   0,50                   0,343                 1,54R$              1,54R$             

Somando com:

 R$          10,45 

 R$            7,20 

223,97R$        

20,36R$          

Valor de R$ 0,95 por formulário para emissão da NF - atribuído a cada NF emitida por cliente

Valor de R$ 0,80 por boleto de cobrança -  atribuído a cada título de cobrança enviado ao cliente

Custo médio do processamento dos pedidos - Cliente 2 DIST

Custo total do processamento dos pedidos - Cliente 2 DIST

Vendas Digitar pedido  R$          32,55 

Faturamento  R$          82,01 

Expedição  R$          90,21 

 
Quadro 23 – Custo do processamento dos pedidos (Cliente 2) – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Depto Atividade
Direcionador-chave 

(DC)

Nº de vezes 

(DC)

Tempo por 

atividade - em 

min.

Taxa custo da 

capacidade - 

R$/min.

Custo atribuído 

por atividade

Custo atribuído 

por depto

nº de pedidos 20                                          5 0,409                 40,95R$            

nº de itens pedidos 77                                     0,50 0,409                 15,77R$            

Confirmar os dados do 

pedido
nº de pedidos

20                 1,75                   0,393                 13,76R$            

Verificar a validade dos 

produtos
nº de itens pedidos

77                 1,20                   0,393                 36,34R$            

Solicitar transportadora
nº de entregas

16                 9                        0,393                 56,63R$            

Imprimir NF
nº de pedidos faturados 20                 4,50                   0,393                 35,39R$            

Pegar pallet nº de entregas 16                 2                        0,185                 5,93R$              

Localizar produto nº de itens pedidos 77                 0,75                   0,185                 10,70R$            

Montar pallet nº de caixas 729               0,20                   0,185                 27,01R$            

Cobrança
Efetuar conciliação nº de títulos 16                 0,50                   0,343                 2,74R$              2,74R$             

Somando com:

 R$          19,00 

 R$          12,80 

277,01R$        

13,85R$          Custo médio do processamento dos pedidos - Cliente 10 ATAC

 R$        142,12 

 R$          43,64 

Digitar pedido  R$          56,72 Vendas

Faturamento

Expedição

Valor de R$ 0,80 por boleto de cobrança -  atribuído a cada título de cobrança enviado ao cliente

Custo total do processamento dos pedidos - Cliente 10 ATAC

Valor de R$ 0,95 por formulário para emissão da NF - atribuído a cada NF emitida por cliente

 
Quadro 24 – Custo do processamento dos pedidos (Cliente 10) – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Depto Atividade
Direcionador-chave 

(DC)

Nº de vezes 

(DC)

Tempo por 

atividade - em 

min.

Taxa custo da 

capacidade - 

R$/min.

Custo atribuído 

por atividade

Custo atribuído 

por depto

nº de pedidos 9                                            5 0,409                 18,43R$            

nº de itens pedidos 41                                     0,50 0,409                 8,39R$              

Confirmar os dados do 

pedido
nº de pedidos

9                   1,75                   0,393                 6,19R$              

Verificar a validade dos 

produtos
nº de itens pedidos

41                 1,20                   0,393                 19,35R$            

Solicitar transportadora
nº de entregas

8                   9                        0,393                 28,31R$            

Imprimir NF
nº de pedidos faturados 9                   4,50                   0,393                 15,93R$            

Pegar pallet nº de entregas 8                   2                        0,185                 2,96R$              

Localizar produto nº de itens pedidos 41                 0,75                   0,185                 5,70R$              

Montar pallet nº de caixas 602               0,20                   0,185                 22,30R$            

Cobrança
Efetuar conciliação nº de títulos 8                   0,50                   0,343                 1,37R$              1,37R$             

Somando com:

 R$            8,55 

 R$            6,40 

143,89R$        

15,99R$          

Vendas Digitar pedido  R$          26,82 

 R$          69,78 

Expedição  R$          30,97 

Valor de R$ 0,95 por formulário para emissão da NF - atribuído a cada NF emitida por cliente

Valor de R$ 0,80 por boleto de cobrança -  atribuído a cada título de cobrança enviado ao cliente

Custo total do processamento dos pedidos - Cliente 13 VAR-S

Custo médio do processamento dos pedidos - Cliente 13 VAR-S

Faturamento

 
Quadro 25 – Custo do processamento dos pedidos (Cliente 13) – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Conforme demonstrado, o custo médio do processamento dos pedidos apresenta 

grande variação entre os clientes. Os pedidos efetuados pelos clientes são influenciados pelo 

número de vezes que as atividades são executadas e o número de vezes que os direcionadores 

são repetidos. No quadro 26 é apresentado um comparativo entre custo médio do 

processamento dos pedidos dos clientes. 

Nota-se que o número de repetições do direcionador influencia o custo das atividades, 

de forma distinta. Por exemplo, na atividade digitar pedidos, o direcionador número de itens 

pedidos influencia diretamente o custo unitário da atividade, ou seja, quanto maior o número 

de itens maior o custo unitário por pedido. Por outro lado, o direcionador número de pedidos 

influencia diretamente o custo total do cliente, ou seja, quanto maior o número de pedidos que 

o cliente realiza maior o seu custo. As atividades que necessitam da definição do número de 

vezes que o direcionador é repetido são as que apresentam maior variação em seu custo 

unitário por cliente. 

 

Depto Atividade Direcionador-chave Cliente 1 % Cliente 2 % Cliente 10 % Cliente 13 %

nº de pedidos 2,05            15,1% 2,05            10,1% 2,05            14,8% 2,05            12,8%

nº de itens pedidos 0,21            1,5% 0,91            4,5% 0,79            5,7% 0,93            5,8%

Confirmar os dados do pedido nº de pedidos 0,69            5,1% 0,69            3,4% 0,69            5,0% 0,69            4,3%

Verificar a validade dos prod. nº de itens pedidos 0,48            3,6% 2,10            10,3% 1,82            13,1% 2,15            13,4%

Solicitar transportadora nº de entregas 3,54            26,1% 2,90            14,2% 2,83            20,4% 3,15            19,7%

Imprimir NF nº de pedidos faturados 1,77            13,0% 1,77            8,7% 1,77            12,8% 1,77            11,1%

Pegar pallet nº de entregas 0,37            2,7% 0,30            1,5% 0,30            2,1% 0,33            2,1%

Localizar produto nº de itens pedidos 0,14            1,0% 0,62            3,0% 0,53            3,9% 0,63            4,0%

Montar pallet nº de caixas 2,13            15,7% 7,28            35,7% 1,35            9,8% 2,48            15,5%

Envolver filme strech nº de pallet 0,27            2,0% -              -    -              -    -              -    

Cobrança Efetuar conciliação nº de títulos 0,17            1,3% 0,14            0,7% 0,14            1,0% 0,15            1,0%

nº de pedidos faturados 0,95            7,0% 0,95            4,7% 0,95            6,9% 0,95            5,9%

nº de títulos 0,80            5,9% 0,65            3,2% 0,64            4,6% 0,71            4,4%

13,58          100% 20,36          100% 13,85          100% 15,99          100%

Expedição

Vendas Digitar pedido

Faturamento

Custo médio do processamento dos pedidos 

Formulário de NF

Boleto bancário

 
Quadro 26 – Custo do processamento dos pedidos dos clientes– período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Os clientes possuem necessidades diferentes uns dos outros. Com a mensuração do 

custo do processamento dos pedidos pode ser identificado como cada cliente consome os 

recursos da empresa, conhecendo, assim, as atividades e os direcionadores envolvidos no 

processamento dos pedidos. 

A tabela 13 elenca os clientes de acordo com o lucro após o Custo para Servir obtido 

no período. Apresenta o escoamento (erosão) da receita de cada cliente pelos Custos para 

Servir (desconto comercial, devolução, bonificação, abatimentos, frete e atendimento. 

A coluna Custo para Servir compreende a somatória do desconto comercial, 

devolução, bonificação, abatimentos, frete e atendimento. Por exemplo, o cliente 1 apresentou 

um Custo para Servir em torno de 46,4% em relação ao preço de tabela, ou seja, no período 

estudado a cada R$ 1,00 vendido, o Custo para Servir representou R$ 0,464. O escoamento do 

preço de tabela esta ligado principalmente ao desconto comercial de 26,5% e as frequentes 

entregas, frete de 10,4%. Com isso, o cliente 1 alcançou uma lucratividade de 

aproximadamente 11,1%, ou R$ 23.875,00 em relação ao seu faturamento obtido no período. 

O cliente 2 apresentou um Custo para Servir de aproximadamente 32,1% em relação 

ao preço de tabela, ou seja, no período estudado a cada R$ 1,00 vendido, o Custo para Servir 

representou R$ 0,321. O escoamento do preço de tabela esta ligado principalmente ao 

desconto comercial de 28%, com isso, a nota fiscal é emitida com menos 28% do preço de 

tabela. O cliente 2 alcançou uma lucratividade de aproximadamente 26,4%, ou R$ 29.466,00 

em relação ao seu faturamento obtido no período. 

O cliente 34 apresentou um Custo para Servir de aproximadamente 102,3% em relação 

ao preço de tabela, ou seja, no período estudado a cada R$ 1,00 vendido, o Custo para Servir 

representou R$ 1,023. O escoamento do preço de tabela está ligado principalmente a 90% de 

suas compras terem sido devolvidas. 
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Tabela 13 – Escoamento da receita – período Jan/09 a Jul/09 
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Fonte: dados da pesquisa. 
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O gráfico 7 apresenta uma análise da participação dos clientes para a formação da 

lucratividade acumulada, após a mensuração e atribuição dos Custos para Servir. A empresa 

possui 248 clientes cadastrados, desses, aproximadamente 20%, ou 50 clientes, representaram 

aproximadamente 85% da lucratividade da empresa. Em torno de 70% dos clientes, ou 174 

representaram 16% da lucratividade e os restantes 24, ou 10%, geraram um prejuízo de 

aproximadamente -1%. 

No gráfico pode ser verificada a grande concentração de clientes na lucratividade da 

empresa, ou seja, dos 248 clientes da empresa apenas 50, ou 20%, representaram, 

aproximadamente, 85% da lucratividade. O comportamento da curva do gráfico 7 é 

semelhante à curva da baleia encontrada em estudos dos autores Kaplan e Cooper (1998). 

 

 
Gráfico 7 - Lucratividade acumulada de clientes – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No estudo, os clientes foram agrupados de acordo com o canal de distribuição 

cadastrado pela empresa. A divisão por canais de distribuição tem como objetivo apresentar o 

comportamento dos clientes individualmente e do canal de distribuição de que participam. 
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O canal do atacado (ATAC) possui 131 clientes cadastrados, desses, 20%, ou 26 

clientes, representaram, aproximadamente, 73,5% da lucratividade do canal. Em torno de 70% 

dos clientes, ou 92, representaram 27,3% da lucratividade do canal e os restantes 13, ou 10%, 

geraram um prejuízo de aproximadamente -0,8%. A lucratividade individual dos clientes do 

canal atacado pode ser visualizada no apêndice 3. 

A empresa concede em média 10% de desconto aos clientes do canal Atacado. Para 

alguns clientes, o desconto e a bonificação somados ultrapassam 28% do faturamento no 

período. Em três dos clientes os descontos somados à bonificação e aos abatimentos 

ultrapassaram a 40% do faturamento do período (clientes 20, 47 e 119). Outros clientes 

apresentaram grande parcela de devolução, como é o caso dos clientes 34 e 57 apresentando 

90% de devolução no período. O frete também foi outro Custo para Servir que contribuiu para 

um maior escoamento da receita. 

O gráfico 8 apresenta a lucratividade acumulada dos clientes – Atacado, após a 

mensuração e atribuição do Custo para Servir. 

 

 
Gráfico 8 - Lucratividade acumulada de clientes – Atacado – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 144 

O canal dos distribuidores (DIST) possui 10 clientes cadastrados; desses, 20%, ou 2 

clientes, representaram aproximadamente 50% da lucratividade do canal. Os 8 restantes 

representaram a outra parcela de 50% da lucratividade do canal. Para os distribuidores a 

empresa concede em média 28% de desconto. Após a atribuição dos Custos para Servir, 8 

clientes do canal estão entre os 25 primeiros clientes em relação à lucratividade da empresa. A 

lucratividade individual dos clientes do canal distribuidores pode ser visualizada no apêndice 

4. 

O gráfico 9 apresenta a lucratividade acumulada dos clientes – Distribuidores, após a 

mensuração e atribuição do Custo para Servir. 

 

 
Gráfico 9 - Lucratividade acumulada de clientes – Distribuidores – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O canal de distribuição Varejo Rede (VAR-R) possui 28 clientes cadastrados; desses, 

por volta de 21%, ou 6 clientes, representaram aproximadamente 96,5% da lucratividade do 

canal. Em torno de 68%, ou 19 clientes representaram 5,6% e os restantes de 3, ou 11%, 

geraram um prejuízo de aproximadamente -2,1%. A lucratividade do canal varejo rede está 

concentrada em 6 clientes. Como característica de alguns clientes que geraram prejuízo pode 
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ser destacada a devolução de quase 100% das compras, a representatividade do frete na 

lucratividade individual, além do escoamento da receita pelas bonificações e abatimentos 

concedidos. A lucratividade individual dos clientes do canal de distribuição varejo rede pode 

ser visualizada no apêndice 5. 

O gráfico 10 apresenta a lucratividade acumulada dos clientes – Varejo Rede, após a 

mensuração e atribuição do Custo para Servir. 

 

 
Gráfico 10 - Lucratividade acumulada de clientes – Varejo Rede – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O canal de distribuição Varejo Supermercado (VAR-S) possui 79 clientes cadastrados; 

desses, 20%, ou 16 clientes, representaram, aproximadamente, 73,7% da lucratividade do 

canal. Em torno de 70% dos clientes, ou 55, representaram 27,3% da lucratividade do canal e 

os restantes 8, ou 10%, geraram um prejuízo de aproximadamente 1%. A lucratividade 

individual dos clientes do canal de distribuição varejo supermercado pode ser visualizada no 

apêndice 6. 

O gráfico 11 apresenta a lucratividade acumulada dos clientes – Varejo Supermercado, 

após a mensuração e atribuição do Custo para Servir. 
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Gráfico 11 - Lucratividade acumulada de clientes – Varejo Supermercado – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A tabela 14 apresenta o escoamento da receita dos canais de distribuição. A empresa, 

no canal atacado, apresentou a maior média de devolução e bonificação por canal, 2,7% e 

3,2%, respectivamente. No canal dos distribuidores, a empresa concede o maior desconto 

médio por canal de 28,2%. No canal varejo rede foi identificada a maior média por canal dos 

abatimentos e do frete, 7,4% e 15,1%, respectivamente. O canal varejo supermercado 

apresentou o maior percentual de lucro após o Custo para Servir por canal, aproximadamente 

29,8%, apresentando, também, a maior média do custo do processamento do pedido 

(atendimento), equivalente a 2,1%. Cabe a empresa, buscar oportunidades de redução nos 

Custos para Servir e, consequentemente, melhorar a lucratividade dos canais de distribuição e 

dos clientes em particular. 

. 
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Tabela 14 – Escoamento da receita dos canais de distribuição 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.3.5 Conclusão do estudo de caso 

É importante ressaltar que, a empresa não possui estudos envolvendo a utilização do 

ABC e, tampouco, do TDABC para a mensuração do custo dos objetos de custeio. Os dados 

utilizados no estudo de caso tiveram como fontes de evidências; entrevistas não estruturadas, 

observação direta e pesquisas ao sistema ERP da empresa. Nas entrevistas e observações, os 

dados coletados estavam relacionados principalmente; ao fluxo do processamento dos 

pedidos, atividades executadas pelos funcionários, tempo para execução das atividades e a 

identificação de elementos redutores da lucratividade.  

As pesquisas ao sistema ERP da empresa proporcionaram dados relevantes para a 

estruturação do estudo. Com auxílio do sistema foi possível identificar ao cliente; o canal de 

distribuição que pertence, faturamento, bonificações, descontos, abatimentos, devoluções, 

número de notas fiscais emitidas, itens (produtos), caixas de produtos vendidas, etc. Os dados 

foram estruturados em planilhas de “Excel” e contribuíram para a aplicação do TDABC na 

mensuração do custo no processamento dos pedidos e mensuração da lucratividade dos 

clientes. 

A aplicação do TDABC consistiu na determinação da taxa do custo da capacidade, 

estimativa da capacidade de recursos e a construção das equações de tempo. 
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A taxa do custo da capacidade corresponde ao custo da capacidade fornecida dividido 

pela capacidade prática dos recursos, ou seja, equivale a uma taxa média dos recursos por 

minuto. Na definição do custo da capacidade fornecida, cabe ressaltar a importância dos 

recursos serem influenciados pelo mesmo direcionador, evitando, assim, distorções na 

alocação dos custos. A capacidade prática leva em consideração as limitações internas da 

empresa 

Para a estimativa do tempo na execução das atividades foi considerado o tempo médio 

consumido para a realização das atividades. A construção das equações de tempo pelo 

TDABC permitiu identificar o que difere entre o custo de um pedido e outro. Percebe-se que 

algumas atividades ocorrem em todos os pedidos, enquanto outras são específicas de 

determinado pedido. As características dos pedidos e suas variações são refletidas de acordo 

com cada pedido, estruturadas nas equações de tempo.  

No estudo, a lucratividade foi calculada na dimensão do cliente e canal de distribuição. 

A mensuração do Custo para Servir seguiu como modelo o relatório de lucratividade 

multidimensional apresentado por Reeve (1998) com algumas adaptações. 

A empresa possui grande parcela de seu faturamento concentrada em poucos clientes. 

Como exposto anteriormente, 20% dos clientes representaram em torno de 84% do 

faturamento da empresa. O Custo para Servir os clientes representou em média 34,6% do 

faturamento da empresa no período. 

O gráfico 12 demonstra a representatividade de cada elemento redutor da lucratividade 

no total dos Custos para Servir. Os descontos comerciais, somados ao frete de entrega, 

resultaram em aproximadamente 78% (45% de desconto e 33% de frete) do Custo para Servir 

na empresa. A parcela de abatimentos, bonificação, atendimento e a devolução somaram em 

torno de 22% (10%, 5%, 4% e 3% respectivamente). 
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Gráfico 12 – % Participação do Custo para Servir – período Jan/09 a Jul/09. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A informação do Custo para Servir e, consequentemente, da lucratividade dos clientes 

pode contribuir para empresa identificar anomalias, adoção de ações corretivas e políticas 

específicas para cada cliente e/ou canal de distribuição. O agrupamento dos clientes por canal 

de distribuição auxiliou na identificação do comportamento do canal de distribuição e do 

cliente em particular. A lucratividade da empresa está concentrada em poucos clientes; dos 

248 clientes da empresa, apenas 50 clientes, ou 20%, representaram aproximadamente 85% da 

lucratividade.  

O canal de distribuição que em média apresentou o maior Custo para Servir é o varejo 

rede, com aproximadamente 39% do faturamento do canal. O Custo para Servir o canal varejo 

rede está ligado principalmente aos descontos concedidos, ao frete de entrega e aos 

abatimentos, somados, resultaram em aproximadamente 36% do faturamento do canal. 

A erosão da receita pela atribuição dos Custos para Servir pode indicar o “por quê?” 

determinado cliente gerou uma lucratividade baixa ou até prejuízo à empresa. Como foi dito 

anteriormente, a empresa objeto deste estudo de caso não possui um controle para 
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acompanhamento da lucratividade dos clientes individualmente e, tampouco, por canais de 

distribuição; entretanto, a mesma constatou a importância da aplicação dos conceitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi realizado com o objetivo de responder a seguinte questão: A utilização 

do Custeio Baseado em Atividade e Tempo (TDABC) pode simplificar a mensuração dos 

custos do processamento dos pedidos e proporcionar informações relevantes na análise da 

lucratividade de clientes? 

Conforme visto anteriormente, o método de custeio define quais os recursos devem 

compor o valor de custo de um objeto de custeio, e quais devem ser debitados diretamente no 

resultado do período. 

O avanço da tecnologia e a maior variedade dos produtos contribuíram para o aumento 

da parcela dos custos indiretos, nos custos totais. No Custeio por Absorção, os custos 

indiretos são acumulados nos departamentos ou centro de custos, para em seguida, utilizando 

critérios de rateio, baseados no volume (horas de mão de obra direta, horas de máquina ou 

volume de materiais consumidos), atribuí-los aos objetos de custeio. Entretanto, a utilização 

de rateios arbitrários causa grandes distorções nos custos dos produtos e serviços. 

O Custeio Baseado em Atividades (ABC) surgiu em meados da década de 80 com o 

objetivo mensurar o custo dos produtos, clientes e outros objetos de custeio com maior 

acurácia. No ABC, os recursos são atribuídos as atividades com o auxílio dos direcionadores 

de recursos, e as atividades são atribuídas aos objetos de custeio pelos direcionadores de 

atividade. Ao contrário, do Custeio por Absorção, o ABC analisa a relação de causa e efeito 

(rastreamento) entre os custos e as atividades. 

No entanto, mesmo com os benefícios proporcionados pelo ABC na qualidade da 

informação de custos, ao longo dos anos foram encontradas muitas dificuldades em sua 

aplicação prática, fazendo, com que muitas empresas desistissem da adoção do ABC. Essas 
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dificuldades estavam ligadas principalmente ao alto custo de desenvolvimento, complexidade, 

número excessivo de atividades, processamento das informações e atualização dispendiosa. 

No intuito, de superar as limitações do ABC, Kaplan e Anderson (2004) propuseram o 

Custeio Baseado em Atividades e Tempo – TDABC. Conforme os autores, o TDABC 

simplifica o processo de custeio, utilizando o tempo como principal direcionador de custo, 

eliminando, assim, o trabalho complexo e subjetivo de pesquisa com os funcionários para a 

estimativa da proporção do tempo consumido em cada atividade. Para isso, é necessário 

determinar a taxa do custo da capacidade e estimar a capacidade de recursos do objeto de 

custeio. 

A taxa do custo da capacidade é resultado da divisão do custo da capacidade fornecida 

pela capacidade prática dos recursos, desta forma, pode-se dizer que a mesma equivale a uma 

taxa média dos recursos por minuto. Cabe ressaltar, se os recursos agrupados não forem 

homogêneos pode acarretar segundo Martins e Rocha (2010) um erro de agregação, ou seja, 

se o custo não for influenciado por um único direcionador pode ocorrer distorções em sua 

alocação. 

Conforme os proponentes do TDABC Kaplan e Anderson (2004), a capacidade prática 

dos recursos deve ser utilizada no cálculo da taxa do custo da capacidade, entretanto, 

conforme o referencial teórico pesquisado, a alocação dos custos fixos às unidades produzidas 

deve ser realizada com base na capacidade normal de produção, com isso, percebe-se uma 

divergência entre qual capacidade considerar. 

No ABC, os funcionários alegam consumir 100% do seu tempo nas atividades 

executadas, por outro lado, o TDABC utiliza a capacidade prática dos recursos, ou seja, o 

tempo de trabalho efetivo dos funcionários. O custo da capacidade não utilizada deve ser 

debitado diretamente no resultado do exercício, não sendo considerado, como custo do 



 153 

produto. A identificação dos recursos não utilizados contribui para chamar a atenção dos 

gestores em sua utilização, redução ou eliminação. 

A estimativa do tempo na execução das atividades leva em consideração o tempo 

médio para execução das atividades. A construção das equações de tempo espelha as 

variações no processamento dos pedidos. O detalhamento da informação é refletido nas 

equações de tempo, facilitando, assim, as atualizações e adaptações. Ao contrário, no ABC, a 

cada variação é necessário criar uma nova atividade, consequentemente, aumenta o número de 

atividades, a complexidade, o armazenamento e dificulta o processamento de dados.  

No estudo, foi constatada a simplificação que o TDABC proporciona na mensuração 

do custo no processamento dos pedidos. As equações de tempo aglutinam as variações e os 

respectivos tempos das atividades executadas. O sistema ERP da empresa fornece dados 

imprescindíveis para o desenvolvimento das equações de tempo. O objetivo principal foi 

atingido com a utilização e análise do TDABC para mensuração do custo no processamento 

dos pedidos. 

Com a utilização das equações de tempo foi identificado o que difere entre um pedido 

e outro, ou seja, quais são os recursos consumidos no processamento dos pedidos dos clientes. 

O custo do processamento dos pedidos representa apenas uma parcela dos Custos para Servir 

cada cliente da empresa. 

Os Custos para Servir funcionam como elementos redutores da lucratividade. Atender 

os clientes é uma necessidade da empresa, entretanto, é importante conhecer quanto custa 

servir e qual a lucratividade proporcionada. A atribuição dos Custos para Servir aos clientes 

permite a empresa identificar os clientes lucrativos e não lucrativos. Com isso, a empresa 

pode lançar mãos de estratégias específicas para cada cliente. 

Os canais de distribuição agrupam os diversos clientes da empresa. Ao conhecer a 

lucratividade do cliente, a empresa pode identificar o comportamento de cada cliente dentro 
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canal, adotando, assim, ações e políticas consistentes no relacionamento com seus diversos 

clientes. 

No período estudado a empresa apresentou grande concentração da lucratividade em 

poucos clientes. O Custo para Servir representou aproximadamente 34,6% do faturamento da 

empresa. A análise da lucratividade possibilitou um detalhamento específico por cliente. A 

característica de cada cliente é ressaltada de acordo com o escoamento do faturamento 

individual. Neste particular pode ser verificado o percentual de desconto concedido, 

bonificação, abatimentos, devolução, frete e atendimento. Cabe à empresa identificar como 

cada um desses elementos diminui a sua lucratividade. Com isso, no estudo foi alcançado o 

objetivo específico de destacar a importância na identificação mais precisa dos Custos para 

Servir os diferentes clientes. 

Quanto à mensuração do custo do processamento dos pedidos pelo TDABC 

proporcionar informações relevantes na análise da lucratividade de clientes, percebe-se que o 

método contribui com informações importantes para a lucratividade dos clientes, permitindo, 

identificar o custo do processamento de cada pedido, entretanto, como foi dito anteriormente, 

é necessário precaução ao determinar a taxa do custo da capacidade. 

No estudo, mesmo que se tenha seguido critérios metodológicos rigorosos do estudo 

de caso único, as conclusões do mesmo e os resultados obtidos não podem ser generalizados. 

Como sugestão aos futuros pesquisadores, recomenda-se mensurar a rentabilidade do cliente 

considerando o investimento realizado e que o tema seja aplicado em empresas de outros 

setores.  
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APÊNDICE 1: Roteiro de Entrevista 

 

Políticas de venda 

1. O preço tabela sofre desconto? Por quê? Qual o máximo? 

2. Qual a política de concessão de descontos? 

3. Qual é a política de bonificação? 

4. Qual é a política de devolução? Quais são as causas das devoluções? É descontado no 

próximo recebimento? 

5. Realizam promoções no ponto de venda? Quais? Em quais canais de distribuição? 

6. Como é feita a reposição de produtos no ponto de venda? Se forem repositores, quais os 

benefícios? 

7. Qual é a política de comissão? Quem recebe? Qual a base de cálculo? Percentual fixo? 

 

Clientes 

8. Quais os investimentos realizados nos clientes? (por exemplo: display, geladeira...) 

9. Existe contrato com todos os clientes? Quais são as verbas contratuais (composição)? 

O que leva à captação de um cliente? 

10. Quais são os canais de distribuição atendidos? 

 

Ciclo do pedido 

11. Quais são as formas de recebimento de pedidos? 

12. Qual o ciclo de pedido? 

13. Quanto tempo leva o ciclo de pedido? 

14. Como é feita a liquidação financeira? 

15. Existe pedido mínimo? Como é definido? 
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APÊNDICE 2: Curva ABC de Clientes – período Jan/09 a Jul/09 

Clientes Faturamento 
% 

Faturamento 

% 

Faturamento 

acum. 

% Qtde acum. 

Clientes 
Posição 

1               216.057 16,7% 16,7% 0,4% 1º 

2               111.513  8,6% 25,3% 0,8% 2º 

3                 66.481  5,1% 30,4% 1,2% 3º 

4                 61.627  4,8% 35,2% 1,6% 4º 

5                 58.544  4,5% 39,7% 2,0% 5º 

6                 53.759  4,1% 43,8% 2,4% 6º 

7                 42.925  3,3% 47,1% 2,8% 7º 

8                 34.314  2,6% 49,8% 3,2% 8º 

9                 32.133  2,5% 52,3% 3,6% 9º 

10                 32.030  2,5% 54,7% 4,0% 10º 

11                 28.570  2,2% 56,9% 4,4% 11º 

12                 27.119  2,1% 59,0% 4,8% 12º 

13                 26.715  2,1% 61,1% 5,2% 13º 

14                 19.565  1,5% 62,6% 5,6% 14º 

15                 16.159  1,2% 63,9% 6,0% 15º 

16                 14.841  1,1% 65,0% 6,5% 16º 

20                 12.198  0,9% 65,9% 6,9% 17º 

17                 12.001  0,9% 66,9% 7,3% 18º 

22                 11.090  0,9% 67,7% 7,7% 19º 

23                 10.484  0,8% 68,5% 8,1% 20º 

18                 10.305  0,8% 69,3% 8,5% 21º 

24                   9.796  0,8% 70,1% 8,9% 22º 

25                   9.170  0,7% 70,8% 9,3% 23º 

21                   8.970  0,7% 71,5% 9,7% 24º 

26                   8.927  0,7% 72,2% 10,1% 25º 

19                   8.733  0,7% 72,8% 10,5% 26º 

29                   8.604  0,7% 73,5% 10,9% 27º 

30                   8.562  0,7% 74,2% 11,3% 28º 

27                   8.176  0,6% 74,8% 11,7% 29º 

31                   7.357  0,6% 75,4% 12,1% 30º 

32                   6.918  0,5% 75,9% 12,5% 31º 

34                   6.476  0,5% 76,4% 12,9% 32º 

33                   6.463  0,5% 76,9% 13,3% 33º 

35                   6.386  0,5% 77,4% 13,7% 34º 

36                   6.127  0,5% 77,9% 14,1% 35º 

37                   6.051  0,5% 78,3% 14,5% 36º 

38                   5.945  0,5% 78,8% 14,9% 37º 

39                   5.944  0,5% 79,2% 15,3% 38º 

40                   5.452  0,4% 79,7% 15,7% 39º 

41                   5.239  0,4% 80,1% 16,1% 40º 

42                   5.160  0,4% 80,5% 16,5% 41º 

43                   4.952  0,4% 80,9% 16,9% 42º 

44                   4.845  0,4% 81,2% 17,3% 43º 

45                   4.727  0,4% 81,6% 17,7% 44º 

46                   4.627  0,4% 81,9% 18,1% 45º 

47                   4.618  0,4% 82,3% 18,5% 46º 

48                   4.367  0,3% 82,6% 19,0% 47º 

49                   4.212  0,3% 83,0% 19,4% 48º 

50                   4.138  0,3% 83,3% 19,8% 49º 

51                   3.894  0,3% 83,6% 20,2% 50º 
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Clientes Faturamento 
% 

Faturamento 

% 

Faturamento 

acum. 

% Qtde acum. 

Clientes 
Posição 

52                   3.480  0,3% 83,9% 20,6% 51º 

53                   3.349  0,3% 84,1% 21,0% 52º 

54                   3.327  0,3% 84,4% 21,4% 53º 

56                   3.142  0,2% 84,6% 21,8% 54º 

58                   3.093  0,2% 84,9% 22,2% 55º 

59                   3.042  0,2% 85,1% 22,6% 56º 

60                   2.836  0,2% 85,3% 23,0% 57º 

61                   2.830  0,2% 85,5% 23,4% 58º 

62                   2.609  0,2% 85,7% 23,8% 59º 

55                   2.575  0,2% 85,9% 24,2% 60º 

63                   2.498  0,2% 86,1% 24,6% 61º 

64                   2.451  0,2% 86,3% 25,0% 62º 

65                   2.415  0,2% 86,5% 25,4% 63º 

66                   2.412  0,2% 86,7% 25,8% 64º 

67                   2.412  0,2% 86,9% 26,2% 65º 

68                   2.349  0,2% 87,0% 26,6% 66º 

69                   2.316  0,2% 87,2% 27,0% 67º 

70                   2.311  0,2% 87,4% 27,4% 68º 

71                   2.205  0,2% 87,6% 27,8% 69º 

57                   2.187  0,2% 87,7% 28,2% 70º 

72                   2.156  0,2% 87,9% 28,6% 71º 

73                   2.111  0,2% 88,1% 29,0% 72º 

74                   2.051  0,2% 88,2% 29,4% 73º 

75                   2.034  0,2% 88,4% 29,8% 74º 

76                   2.018  0,2% 88,5% 30,2% 75º 

78                   1.992  0,2% 88,7% 30,6% 76º 

79                   1.945  0,2% 88,8% 31,0% 77º 

80                   1.945  0,2% 89,0% 31,5% 78º 

81                   1.940  0,1% 89,1% 31,9% 79º 

82                   1.891  0,1% 89,3% 32,3% 80º 

83                   1.891  0,1% 89,4% 32,7% 81º 

84                   1.888  0,1% 89,6% 33,1% 82º 

85                   1.862  0,1% 89,7% 33,5% 83º 

86                   1.787  0,1% 89,9% 33,9% 84º 

87                   1.774  0,1% 90,0% 34,3% 85º 

88                   1.747  0,1% 90,1% 34,7% 86º 

89                   1.747  0,1% 90,3% 35,1% 87º 

90                   1.737  0,1% 90,4% 35,5% 88º 

91                   1.727  0,1% 90,5% 35,9% 89º 

92                   1.686  0,1% 90,7% 36,3% 90º 

93                   1.634  0,1% 90,8% 36,7% 91º 

94                   1.633  0,1% 90,9% 37,1% 92º 

77                   1.624  0,1% 91,0% 37,5% 93º 

95                   1.583  0,1% 91,2% 37,9% 94º 

97                   1.542  0,1% 91,3% 38,3% 95º 

98                   1.518  0,1% 91,4% 38,7% 96º 

99                   1.500  0,1% 91,5% 39,1% 97º 

100                   1.484  0,1% 91,6% 39,5% 98º 

101                   1.469  0,1% 91,7% 39,9% 99º 

102                   1.467  0,1% 91,9% 40,3% 100º 
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Clientes Faturamento 
% 

Faturamento 

% 

Faturamento 

acum. 

% Qtde acum. 

Clientes 
Posição 

103                   1.443  0,1% 92,0% 40,7% 101º 

28                   1.427  0,1% 92,1% 41,1% 102º 

104                   1.427  0,1% 92,2% 41,5% 103º 

105                   1.413  0,1% 92,3% 41,9% 104º 

106                   1.401  0,1% 92,4% 42,3% 105º 

107                   1.395  0,1% 92,5% 42,7% 106º 

108                   1.386  0,1% 92,6% 43,1% 107º 

109                   1.371  0,1% 92,7% 43,5% 108º 

110                   1.359  0,1% 92,8% 44,0% 109º 

111                   1.339  0,1% 92,9% 44,4% 110º 

112                   1.327  0,1% 93,0% 44,8% 111º 

113                   1.305  0,1% 93,1% 45,2% 112º 

114                   1.302  0,1% 93,2% 45,6% 113º 

115                   1.298  0,1% 93,3% 46,0% 114º 

116                   1.294  0,1% 93,4% 46,4% 115º 

117                   1.281  0,1% 93,5% 46,8% 116º 

118                   1.276  0,1% 93,6% 47,2% 117º 

119                   1.237  0,1% 93,7% 47,6% 118º 

120                   1.196  0,1% 93,8% 48,0% 119º 

121                   1.146  0,1% 93,9% 48,4% 120º 

122                   1.134  0,1% 94,0% 48,8% 121º 

123                   1.128  0,1% 94,1% 49,2% 122º 

96                   1.126  0,1% 94,2% 49,6% 123º 

124                   1.117  0,1% 94,3% 50,0% 124º 

125                   1.110  0,1% 94,3% 50,4% 125º 

126                   1.097  0,1% 94,4% 50,8% 126º 

127                   1.096  0,1% 94,5% 51,2% 127º 

128                   1.094  0,1% 94,6% 51,6% 128º 

129                   1.067  0,1% 94,7% 52,0% 129º 

130                   1.062  0,1% 94,8% 52,4% 130º 

131                   1.058  0,1% 94,8% 52,8% 131º 

133                   1.024  0,1% 94,9% 53,2% 132º 

134                   1.018  0,1% 95,0% 53,6% 133º 

135                   1.013  0,1% 95,1% 54,0% 134º 

136                      973  0,1% 95,2% 54,4% 135º 

137                      969  0,1% 95,2% 54,8% 136º 

138                      961  0,1% 95,3% 55,2% 137º 

139                      956  0,1% 95,4% 55,6% 138º 

140                      956  0,1% 95,5% 56,0% 139º 

141                      956  0,1% 95,5% 56,5% 140º 

142                      951  0,1% 95,6% 56,9% 141º 

143                      945  0,1% 95,7% 57,3% 142º 

144                      945  0,1% 95,7% 57,7% 143º 

145                      945  0,1% 95,8% 58,1% 144º 

146                      941  0,1% 95,9% 58,5% 145º 

147                      925  0,1% 96,0% 58,9% 146º 

148                      922  0,1% 96,0% 59,3% 147º 

149                      922  0,1% 96,1% 59,7% 148º 

150                      907  0,1% 96,2% 60,1% 149º 

151                      905  0,1% 96,2% 60,5% 150º 
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Clientes Faturamento 
% 

Faturamento 

% 

Faturamento 

acum. 

% Qtde acum. 

Clientes 
Posição 

152                      903  0,1% 96,3% 60,9% 151º 

153                      896  0,1% 96,4% 61,3% 152º 

154                      896  0,1% 96,5% 61,7% 153º 

155                      892  0,1% 96,5% 62,1% 154º 

156                      884  0,1% 96,6% 62,5% 155º 

157                      868  0,1% 96,7% 62,9% 156º 

158                      847  0,1% 96,7% 63,3% 157º 

159                      844  0,1% 96,8% 63,7% 158º 

160                      839  0,1% 96,9% 64,1% 159º 

161                      831  0,1% 96,9% 64,5% 160º 

162                      813  0,1% 97,0% 64,9% 161º 

163                      791  0,1% 97,0% 65,3% 162º 

164                      783  0,1% 97,1% 65,7% 163º 

165                      748  0,1% 97,2% 66,1% 164º 

166                      705  0,1% 97,2% 66,5% 165º 

167                      691  0,1% 97,3% 66,9% 166º 

168                      682  0,1% 97,3% 67,3% 167º 

169                      634  0,0% 97,4% 67,7% 168º 

170                      620  0,0% 97,4% 68,1% 169º 

171                      618  0,0% 97,5% 68,5% 170º 

172                      608  0,0% 97,5% 69,0% 171º 

173                      602  0,0% 97,6% 69,4% 172º 

174                      550  0,0% 97,6% 69,8% 173º 

175                      541  0,0% 97,6% 70,2% 174º 

176                      538  0,0% 97,7% 70,6% 175º 

177                      533  0,0% 97,7% 71,0% 176º 

178                      517  0,0% 97,8% 71,4% 177º 

179                      516  0,0% 97,8% 71,8% 178º 

180                      516  0,0% 97,8% 72,2% 179º 

181                      515  0,0% 97,9% 72,6% 180º 

182                      515  0,0% 97,9% 73,0% 181º 

132                      514  0,0% 98,0% 73,4% 182º 

183                      509  0,0% 98,0% 73,8% 183º 

184                      507  0,0% 98,0% 74,2% 184º 

185                      503  0,0% 98,1% 74,6% 185º 

186                      500  0,0% 98,1% 75,0% 186º 

187                      500  0,0% 98,2% 75,4% 187º 

188                      500  0,0% 98,2% 75,8% 188º 

189                      499  0,0% 98,2% 76,2% 189º 

190                      499  0,0% 98,3% 76,6% 190º 

191                      499  0,0% 98,3% 77,0% 191º 

192                      496  0,0% 98,4% 77,4% 192º 

193                      492  0,0% 98,4% 77,8% 193º 

194                      477  0,0% 98,4% 78,2% 194º 

195                      477  0,0% 98,5% 78,6% 195º 

196                      477  0,0% 98,5% 79,0% 196º 

197                      477  0,0% 98,5% 79,4% 197º 

198                      475  0,0% 98,6% 79,8% 198º 

199                      473  0,0% 98,6% 80,2% 199º 

200                      473  0,0% 98,6% 80,6% 200º 
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Clientes Faturamento 
% 

Faturamento 

% 

Faturamento 

acum. 

% Qtde acum. 

Clientes 
Posição 

201                      473  0,0% 98,7% 81,0% 201º 

202                      469  0,0% 98,7% 81,5% 202º 

203                      469  0,0% 98,8% 81,9% 203º 

204                      461  0,0% 98,8% 82,3% 204º 

205                      460  0,0% 98,8% 82,7% 205º 

206                      456  0,0% 98,9% 83,1% 206º 

207                      456  0,0% 98,9% 83,5% 207º 

208                      455  0,0% 98,9% 83,9% 208º 

209                      455  0,0% 99,0% 84,3% 209º 

210                      455  0,0% 99,0% 84,7% 210º 

211                      452  0,0% 99,0% 85,1% 211º 

212                      444  0,0% 99,1% 85,5% 212º 

213                      439  0,0% 99,1% 85,9% 213º 

214                      439  0,0% 99,1% 86,3% 214º 

215                      433  0,0% 99,2% 86,7% 215º 

216                      430  0,0% 99,2% 87,1% 216º 

217                      430  0,0% 99,2% 87,5% 217º 

218                      422  0,0% 99,3% 87,9% 218º 

219                      415  0,0% 99,3% 88,3% 219º 

220                      415  0,0% 99,3% 88,7% 220º 

221                      415  0,0% 99,4% 89,1% 221º 

222                      415  0,0% 99,4% 89,5% 222º 

223                      393  0,0% 99,4% 89,9% 223º 

224                      391  0,0% 99,5% 90,3% 224º 

225                      391  0,0% 99,5% 90,7% 225º 

226                      383  0,0% 99,5% 91,1% 226º 

227                      381  0,0% 99,5% 91,5% 227º 

228                      361  0,0% 99,6% 91,9% 228º 

229                      354  0,0% 99,6% 92,3% 229º 

230                      351  0,0% 99,6% 92,7% 230º 

231                      344  0,0% 99,7% 93,1% 231º 

232                      335  0,0% 99,7% 93,5% 232º 

233                      329  0,0% 99,7% 94,0% 233º 

234                      322  0,0% 99,7% 94,4% 234º 

235                      312  0,0% 99,8% 94,8% 235º 

236                      312  0,0% 99,8% 95,2% 236º 

237                      306  0,0% 99,8% 95,6% 237º 

238                      306  0,0% 99,8% 96,0% 238º 

239                      284  0,0% 99,9% 96,4% 239º 

240                      260  0,0% 99,9% 96,8% 240º 

241                      250  0,0% 99,9% 97,2% 241º 

242                      244  0,0% 99,9% 97,6% 242º 

243                      228  0,0% 99,9% 98,0% 243º 

244                      228  0,0% 99,9% 98,4% 244º 

245                      212  0,0% 100,0% 98,8% 245º 

246                      195  0,0% 100,0% 99,2% 246º 

247                      181  0,0% 100,0% 99,6% 247º 

248                      142  0,0% 100,0% 100,0% 248º 
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APÊNDICE 3: Escoamento da receita dos clientes – Atacado – período Jan/09 a Jul/09 

 

 



 167 
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APÊNDICE 4: Escoamento da receita dos clientes – Distribuidor – período Jan/09 a 

Jul/09 
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APÊNDICE 5: Escoamento da receita dos clientes – Varejo Rede – período Jan/09 a 

Jul/09 
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APÊNDICE 6: Escoamento da receita dos clientes – Varejo Supermercado – período 

Jan/09 a Jul/09 
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