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Resumo
Este trabalho demonstra porque, nos dia de hoje, os gerentes envolvidos no

processo de tomar decisões estratégicas não devem fundamentar-se apenas em informações
de sistemas de custeio como por exemplo, o ABC, pois o entorno dos negócios está em
contínua mudança, e isto induz a que novas variáveis (desempenho, confiabilidade,
durabilidade, estética etc.) devam ser consideradas. A situação anterior levou a um
refinamento do tradicional ABC para um ABC(II), também conhecido como Custeio
Baseado em Atributos. Em artigos mais recentes, reconhece-se que além de identificar
atividades para mensurar custos, outros aspectos como: desempenho, confiabilidade,
durabilidade, estética, disponibilidade, imagem da marca, preço, etc., devem ser
considerados. Conseqüentemente, isto estimula à interação do ABC com outras ferramentas
de análise como por exemplo: Target Costing, análise de contribuções etc. Da mesma
forma, um sistema de relatórios ABM é necessário para que evidencie os resultados da
combinação  das variáveis financeiras com aquelas não financeiras. Conclui-se que o
ABC(II) aponta para a análise de custos  e benefícios  de produtos e serviços, relacionando
as necessidades  dos clientes com os atributos do produto. Igualmente, ferramentas como os
sistemas OLAP (On-Line Analytical Processing) melhoram significativamente a eficácia
das funções da contabilidade gerencial a respeito do planejamento e dos relatórios,
permitindo que os gerentes tenham acesso rápido e fácil a diversos níveis de informação
tais como: divisões, produtos, regiões e clientes.

Palavras Chave: Atributos, atividades, custos, utilidade, produtos, serviços,
gestão.
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INTRODUÇÃO

As contínuas mudanças no mundo dos negócios têm levado a que as empresas

aprimorem seus sistemas de informações gerenciais, de tal forma que, os novos sistemas

lhes permitam ou facilitem, a seus gerentes, o trabalho de tomar as melhores decisões.

No intento por entender, o que as empresas estão fazendo hoje e qual é a tendência

para um futuro, no artigo se faz uma análise retrospectiva  dos sistemas de custo

começando pelo tradicional. Da análise pode ser concluída que a contribuição do sistema

tradicional, no momento atual, é quase que nula, a conseqüência de sua obsolescência.

Logo se analisa o ABC apresentando-o como uma ferramenta que nos últimos

anos tem sido a melhor alternativa no processo de tomada de decisão, pois fornece

informações mais úteis que a abordagem tradicional.

O terceiro aspecto a ser estudado é o relativo ao aprimoramento que está sofrendo

o ABC. Já que, na atualidade, fala-se do ABC(II), que basicamente é um ABC aperfeiçoado

que suporta decisões gerenciais, através da melhoria na eficácia do desempenho e na

eficiência do custo.

Finalmente, não poderíamos esquecer o papel importante do ABM em todo este

processo, e como através do OLAP (On-Line Analytical Processing), os resultados do

ABM são evidenciados, além de que permite ao gerente combinar informação financeira

com não financeira, como também, ter acesso a vários níveis de informação. De tal forma

que podem ser elaborados relatórios com dados mais recentes.

Relevância Perdida
Com cada vez menos freqüência as empresas estão utilizando sistemas de custos

tradicionais para a tomada de decisões gerenciais. Visto que sob esse sistema, os

overheads1 são rateados através do uso de taxas que se baseiam em  medidas de volume,

tais como, mão-de-obra, materiais ou horas-máquina e que, geralmente,  induzem a tomar

decisões equivocadas.

Da mesma forma que os sistemas tradicionais permitem a elaboração de uma

quantidade de relatórios de custos, que em muitos dos casos, são pobres,  já que não

                                                          
1 Custos Indiretos
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evidenciam informação útil para o gerente. Este tipo de informação não apenas é fornecida

de forma retrasada, como também é apresentada em forma acumulada o que leva, na

maioria das vezes, a criar distorções. Conseqüentemente,  todo este conjunto de

características, inabilitam à informação obtida para ser utilizada em processos de

planejamento e controle.

Apesar das criticas feitas aos sistemas tradicionais de custeio não se pode esquecer

que seu o principal objetivo é fornecer uma base consistente para debitar os custos indiretos

na avaliação de estoques e para a mensuração dos resultados dos períodos contábeis.

Por outro lado, as mudanças no âmbito dos negócios levaram a uma situação em

que os sistemas de custos tradicionais foram ficando obsoletos frente às novas situações

que se apresentaram, e que são resumidas a seguir:

1. aumento dos custos indiretos, como conseqüência dos avanços no campo da

tecnologia, automação,  e mais investimento na parte operativa das empresas gerou um

aumento no pessoal de serviços ou de trabalhos indiretos. Um exemplo dessa situação

foi o incremento apresentado nas taxas de absorção mensuradas com base no custo de

mão-de- obra direta, pois estas taxas aumentaram cerca de 20 por cento, oitenta anos

atrás, para 400 ou 1000 por cento em algumas organizações, nos dia de hoje (Walker,

1992).

2. Um marcado incremento na competição e uma mudança no comportamento dos

consumidores, que cada vez são mais exigentes e menos fiéis.

3. tempo é uma variável importante: visto que existe preocupação pela  redução nos

tempos dos ciclos dos processos e no tempo exigido para  introduzir produtos no

mercado.

4.  Os relatórios financeiros tradicionais não são percebidos como ferramentas que

orientam efetivamente aos gerentes e, conseqüentemente, são considerados como

inadequados para ser usados em tomada de decisões relativas a preços, a produzir

versus comprar, a tomar decisões sobre o tamanho de lote, e assim por diante. Desta

forma, a pobre evidenciação dos overheads, nos relatórios gerências tradicionais, não

incentivava melhorias nos padrões, no desempenho ou a alcançar zero defeito.

Igualmente, a posição conservadora de algumas organizações sobre as mudanças

que estavam acontecendo no mundo dos negócios fizeram com que muitas tomassem

decisões equivocadas, tais como diminuir a produção de produtos que eram lucrativos em

prol de produtos não lucrativos, diminuir custos, e  terceirizar algumas de suas funções.

A alocação tradicional dos overheads para os produtos como uma percentagem da
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mão-de-obra direta estimulou  a que lotes de produção fossem maiores, a aumento nos

estoques, a prolongados lead times, à aquisição de equipamentos rápidos mas menos

flexíveis, ao aparecimento de mais sucata e  refugo, a aumento em custos indiretos com:

armazenagem, compras, recebimento e inspeções

Por tudo isso, conclui-se que as abordagens tradicionais de custeio não forneciam

aos gerentes informações  que lhes permitissem realizar melhorias nas atividades e nos

processos.

Custeio Baseado em Atividades (ABC)
A diferença da abordagem tradicional, em que os custos são alocados aos produtos

através de bases arbitrárias, criando-se assim uma serie de problemas, tal como foi

explicado no item anterior,  o ABC é uma metodologia de análise de custos que atribui

custos por atividades, e identifica objetos de custeio, baseando-se  no consumo de recursos.

A análise de custos, sob esta abordagem, além de apurar custos mais corretos,

permite identificar as atividades que adicionam valor e as que deveriam ser cortadas e,

portanto, fornece informação mais relevante para o gerente.

Como já foi mencionado, o ABC fornece informação que, no critério dos gerentes,

é mais fácil de entender e, portanto, torna-se mais útil. O ABC permite o monitoreamento e

a identificação dos cost drivers2 não-financeiros e taxas de custos, dando aos gerentes a

sensação de que têm um claro conhecimento do que está acontecendo com os custos na

empresa.

Essa situação permite que os gestores se dediquem mais a trabalhar nas áreas de

desempenho chave, que nos resultados eventuais. Para explicar isto Walker (1992), faz uma

comparação do anterior com um jogo de tênis, pois quando se está jogando tênis, o jogador

concentra sua atenção na bola e não no marcador.

No processo do ABC são utilizados os seguintes termos:

 Atividades: são os trabalhos desenvolvidos na organização, por exemplo: manuseio de

materiais, colocação automática de peças, colocação manual de peças, soldagem em

série, teste de qualidade. Walker (1999) identificou dois tipos de atividades:

 Atividades de suporte: sustentam atividades  primárias;
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 Atividades primárias: criam objetos de custeio (que serão definidos mais

à frente);

 Recursos: são variáveis de entrada, bens o serviços, que coincidem com os

tradicionais conjuntos de custos, tais como salários, insumos, depreciação, seguros etc.

Uma porção destes recursos é consumida pelas atividades.

 Determinantes de Custos (Cost drivers): definidos como fatores  que diretamente

afetam o custo de um produto ou serviço. Poderíamos considerar que todas as

atividades têm vários cost drivers. Walker (1999), classifica-os  em cost drivers de

recursos e de atividades:

 Determinantes de Recursos (Resource drivers): mensuram a quantidade

de   recursos consumidos no desempenho de cada atividade.

 Determinantes de Atividade (Activity drivers): medida da freqüência, de

duração ou de intensidade da demanda colocada sobre uma atividade por um objeto de

custeio, ou seja, quanto de cada atividade é necessário para criar o produto, serviço ou

atender o cliente.

 Objeto de Custeio: é alguma coisa que exige a mensuração separada do custo, tal

como cliente, serviço, produto, linha de serviços, projetos etc. Como será explicado

mais à frente, existem duas classes de objetos de custeio: os externos e internos. A

classe de objeto de custeio vai depender dos objetivos  de análise do ABC, assim por

exemplo, se o que se quer analisar é lucratividade no serviço, então o objeto de custeio

seria o serviço ou a linha de serviços.

Vejamos todos estes conceitos resumidos no seguinte exemplo:

Sob a ótica do ABC, analisemos os custos dos salários e encargos sociais (recurso)

associados com a colocação de pedidos de venda (atividade). O determinante do recurso,

neste, caso é o tempo consumido no desempenho da atividade: 40% do tempo total; por sua

vez, os objetos de custeio são os pedidos e o determinante da atividade pode ser o número

de pedidos: 25.000.

Se o custo total dos salários e encargos sociais no departamento de vendas foi de

$400.000, e o 40% do tempo foi gasto no desempenho daquela atividade, então a

quantidade do  valor do salário destinado para esta atividade séria: ($400.000 *40%)=

$160.000. E se o número de pedidos foi de 25.000, o custo do salário por pedido seria de

($160.000 / 25.000) = $6.4, porém  o custo das atividades não é formado apenas por

                                                                                                                                                   
2 Determinantes de custos
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salários.

Recursos                                     Atividades                              Objetos de custeio

                              De  Suporte                   Primárias

Publicidade

Eletricidade

Impostos         Serviç

Aluguel

Salários

Figura 1. Estrutura geral do ABC

Adaptado: Walker, M. (1999): “Attribute Based Costing for Decision Making”. Management

Accounting, june, págs. 18-22.

1.1 Objetos de Custeio Externos e Internos

O objetivo mais importante das empresas é transferir produtos e serviços para seus

clientes. Porém, essas transferências envolvem outros objetos de custeio externos que

também transferem benefícios  ao consumidor final e refletem importantes decisões

gerenciais.

Walker (1999), identifica dois tipos de objetos de custeio externos:

 Custos de canais de distribuição: custos de faturamento, entrega e publicidade, que

freqüentemente diferem significativamente entre os canais, sejam estes varejistas ou

atacadistas e;

 Custos de Clientes ou de Segmentos de Mercado: envolvem custos de tomar um

pedido e os serviços pós venda, que na maioria das vezes diferem de cliente para

cliente, ou entre classes ou categorias de clientes.

 Finalmente,  Walker (1999) considera que não existe um  único valor de custo

correto. Uma vez que os custos são construídos em camadas: começando com os de

produção, passando pelos de distribuição para finalmente terminar nos do cliente ou

consumidor final. Esta separação dos objetos de custeio leva a realizar perguntas

específicas relativas aos custos de um produto, à venda desse produto através de um canal

de distribuição X e para um  cliente Y.

Produtos
Serviços
Clientes

etc
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Com relação aos objetos de custeio internos eles refletem as decisões a serem

tomadas relativas a:

 desenvolvimento ou re-lançamento  de produtos e serviços;

 desenvolvimento de novos mercados ou identificação de novas

oportunidades nos mercados  já existentes;

 desenvolvimento na tecnologia, nas habilidades, nos processos e nos

sistemas de computação;

 estabelecimento da infra-estrutura para a empresa: área administrativa,

jurídica etc.

Da mesma forma que os objetos de custeio externos, os internos não são, muitas

vezes,  identificados e custeados separadamente; portanto, a informação fornecida para a

gerência pode ser enganosa. Assim, os custos de um mesmo produto fabricado por

diferentes empresas podem variar, dependo do método de depreciação empregado, da

capacidade utilizada, da infra-estrutura, do desenvolvimento, das estratégias de mercado

que cada fábrica utiliza etc.

Investimentos em novos produtos ou melhorias realizadas nos que já existem,

como também, o desenvolvimento do mercado, são decisões que intentam criar futuros

benefícios. Geralmente, estas decisões são algumas das mais difíceis que a gerência deve

tomar. Portanto, é importante que seus custos e benefícios sejam corretamente

identificados.

Finalmente, um resultado similar apresenta-se com os custos de infra-estrutura,

visto que, na medida em que as empresas crescem, elas podem decidir-se a criar uma nova

unidade de negócio ou novo ente organizacional. A estrutura jurídica, física, ou

organizacional escolhida, para esse novo negócio, pode ser conseqüência  de um interesse

fiscal, jurídico, ou  social e, neste último caso, seu objetivo seria criar empregos, ajudar a

comunidade local ou promover uma imagem corporativa. Não entanto, devem ser

identificados e mensurados os benefícios e os custos dessas decisões.

Recursos                                     Atividades                                       Objetos de Custeio

                                     Suporte                          Primárias           Clientes e Segmentos do
                                                                                                                  Mercado
Publicidade

       Canais de Distribuição
Eletricidade

       Produtos e Serviços
Impostos

       Desenvolvimento
Aluguel        Discrecional

Sálarios      Infra-estrutura e Instalações
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Figura 2. Objetos de custeio externos e internos

Fonte: Walker, M. (1999): Attribute Based Costing for Decision Making. Management Accounting,

june, págs. 18-22.

Custeio Baseado em Atributos (ABCII)
Dentro de um enfoque tradicional, as empresas têm pouca clareza com relação

a como e porque seus custos individuais, seja, por produtos, clientes ou processos de

negócio, variam entre eles. O único referencial que permite diferencia-os é o valor do

custo, de tal forma que poder-se-ia afirmar que os métodos de custeio tradicionais não

fornecem uma metodologia que permita etiquetar ou focalizar os custos individuais de

uma forma diferente à do valor que foi gasto.

 Cokins (2000) considera que existem outras formas através das quais podem ser

classificados esses mesmos custos, permitindo aos usuários identificar quais estão ou não

adicionando valor, e onde estão localizados. O autor propõe como uma possível forma para

diferenciar os custos individuais por atividades através de uma classificação que por sua

vez permite a atribuição de uma nota para cada atividade. Tal  classificação determina

qualidades  com as quais se podem identificar as atividades; assim, por exemplo,

atividades muito importantes, requeridas, ou atividades que se podem adiar.

Isso nos mostra que um modo para se resolver o problema da não identificação dos

custos individuais pode ser através dos atributos, pois a classificação feita por Cokins

(2000) claramente identifica atributos que as  atividades podem ter. Desta forma, os

atributos oferecem muitas outras dimensões para custear diferentes segmentos.

Entre algumas das características que possuem os atributos, podem ser

mencionadas as seguintes:

 não afetam o cálculo dos custos feito pelo ABC/M;

 podem ser definidos pelos usuários, o que significa um alto grau de

subjetividade em sua escolha, e;
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 são ilimitados em número.

Cokins (2000) considera que a importância dos atributos reside em poderem ser

utilizados como uma forma de classificar e avaliar as atividades individuais que

contribuem no processo de saída de bens e serviços, permitindo aos gerentes diferenciar

uma atividade de outra, ainda que sejam elas iguais no valor do custo.

Desta forma, o ABC (II) aponta para a análise de custos e benefícios de produtos e

serviços, relacionando as necessidades dos clientes com os atributos do produto, tais como

desempenho; confiabilidade;  durabilidade e estética. Mas estes atributos não apenas

referem-se a características tangíveis do produto, como também incluem outros aspectos:

disponibilidade, imagem da marca e preço. Cada um desses atributos pode influenciar, e de

fato influencia, em maior ou menor grau, a decisão de compra do consumidor.

1.2 Classificação das Atividades e Análise do Custo

  Segundo Walker (1992), as atividades devem ser classificadas como segue para

facilitar a análise dos custos no ABCII:

 Atividades de Infra-estrutura, que são associadas à criação e à manutenção da

organização como um todo, e que não devem ser atribuídas a nenhum produto ou

serviço em particular. Na análise da lucratividade dos produtos, as atividades de infra-

estrutura e os custos a elas associados devem ser tratados como overheads estruturais,

para serem compensados com a contribuição dos produtos.

 Atividades Discricionais: dentro deste grupo identificamos conjunto de atividades tais

como: pesquisa e desenvolvimento, engenharia, publicidade e outras funções de

marketing, que são debitadas como partes do desenvolvimento de um projeto.

Segundo Walker (1992), o desenvolvimento de um projeto é a representação

tangível das estratégias que, geralmente, tem objetivos específicos como melhoramento do

desempenho ou  redução nos custos dos atributos de um produto ou serviço em particular.

Os custos das atividades discricionárias  devem ser capitalizados durante o

desenvolvimento do projeto e debitados aos produtos  com base na  sua expectativa de vida.

Isso é importante para fins de planejamento, já que, isolando os custos

discricionais, os retornos projetados sobre o investimento em cada projeto desenvolvido

podem ser determinados com mais precisão.

 Atividades Operacionais: são aquelas relacionadas com a elaboração dos produtos,

projetos ou serviços e incluem: compras, elaboração, programação, tomada de pedido,
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fabricação, armazenagem, entrega e serviços pós venda.

Estes custos operacionais também incluem custos diferentes dos de fabricação:

vendas, entrega, custos de administração, entre outros. Nos sistemas tradicionais de custos,

esses itens, geralmente, são incorporados como uma porcentagem dos custos de

manufatura.

A análise dos custos das atividades operacionais permite a identificação das

atividades que se relacionam com cada atributo.

Por exemplo, o quadro abaixo exibe a relação entre os atributos dos produtos e

suas respectivas atividades operacionais (Walker, 1992, p. 44).

            Atributo dos

                Produtos

      Atividades

    Operacionais

 Durabilidade;

 Responsabilidade;

 Flexibilidade;

 Serviço ao Cliente;

 Confiabilidade;

 Disponibilidade;

 Serviço de apoio

 Comprar;

 Projetar;

 Programar;

 Receber Pedidos;

 Produzir;

 Armazenar e entregar;

 Pós venda

Tabela 1. Atributos dos produtos versus atividades operacionais

O ABCII utiliza a abordagem do ABC tradicional para custear os atributos dos

produtos, através de cost drivers e de taxas dos custos. Geralmente, estes cálculos são

realizados em linha reta quando existe uma relação um a um entre a atividade e um atributo

do produto. Algumas proporções serão necessárias quando duas ou mais atividades sejam

requeridas para determinar um atributo de um produto; ou se uma atividade determina dois

ou mais atributos do produto ou se há várias atividades na forma de cadeia de valor.

Da mesma forma, os atributos podem envolver notas,  pontos ou graus para as

atividades, através de escalas de altas versus baixas atividades que adicionam valor. A idéia

é identificar aquelas atividades que não adicionam valor e, portanto, eliminá-las e,

contrariamente, investir e otimizar aquelas que adicionam valor.
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O aspecto positivo desse enfoque reside em que permite ver aos gestores como seu

trabalho está afetando a organização, já que eles podem identificar que atividades

efetivamente estão favorecendo aos clientes e quais não.

Outra maneira por meio da qual os atributos designam pontos ou notas, é

analisando como cada atividade é desempenhada. Assim por exemplo, a análise pode

focalizar se a atividade excede as expectativas dos clientes, ou é justamente o que o cliente

quer, ou  está por abaixo das expectativas do cliente. Esse tipo de avaliação está relacionada

diretamente com o nível de desempenho. Esta metodologia permite que muitas atividades

possam ser  simultaneamente organizadas nessas classificações a partir de dois ou mais

diferentes atributos.

Segundo Cokins (2000) usando-se dois atributos diferentes em todo o processo

permite ao gerente identificar, por exemplo, se eles estão muito, muito bem em coisas que

eles tinham julgado como não tão importantes e, consequentemente, se eles estão gastando

dinheiro fazendo aquelas tarefas não importantes.

1.3 Custo versus Desempenho:

Antes de entrar no detalhe do custo dos atributos do produto, é necessário

direcionar a discussão sobre o custo da ação de desempenho. Neste contexto, a palavra de

desempenho está relacionada com o nível de desempenho, mais do que com o conceito de

eficiência.

A abordagem do ABC utiliza uma taxa de custo única, que assume que os custos

operacionais são diretamente variáveis em relação ao desempenho, isto é:

Equação 1.

Onde:

C = Custo

D = Cost Driver ou Desempenho

R = Taxa do Custo.

Segundo Walker (1992) isto é  verdadeiro para um intervalo limitado de

desempenho de produtos. Igualmente, é possível a existência de algum custo fixo. Neste

C = D x R
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caso, à equação 1 lhe seria adicionado o novo termo assim:

Equação 2.

Onde

F = custo fixo.

Da mesma maneira, aumentos no desempenho podem ser acompanhados por

aumentos nos custos, tal como pode ser observado na figura seguinte:

Figura 3. Custo verus desempenho

Para entender melhor o que foi acima explicado, tomemos o seguinte exemplo:

A partir do atributo velocidade na entrega, e assumindo que o gerente decide que

há somente dois níveis de desempenho na entrega do produto:

 Entregar o produto no mesmo dia, ou;

 Entregar o produto um dia após ser feito o pedido.

Se, o produto é entregue no mesmo dia de colocado o pedido, é necessário ter um

caminhão adicional e, conseqüentemente, um condutor adicional; logo, os custos de

desempenho para os dois níveis de serviço são exibidos na seguinte tabela. (Walker, 1992,

C = F + ( D x R)

Desempenho

C
us

to
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p 43)

Nível de Desempenho Um dia após No  Mesmo dia

Caminhão mais condutor;

Custo por caminhão e condutor;

Custo por dia;

Unidades entregues por dia;

Custo de entrega por unidade;

2

$200 por dia

$400

2000

$0,20

3

$200 por dia

$600

2000

$0,30

Tabela 2.  Atributo - Entrega

1.4 Custo dos Atributos dos Produtos versus  Análise da Curva de  Utilidade

A utilidade dos produtos para os consumidores pode ser estimada internamente

através de estudos de marketing ou através de outras técnicas, como pesquisa (survay) de

mercado ou aplicação de análise de trade-offs3.

1.4.1 Caso4:

Para melhor entender isto, analisemos o seguinte caso de uma companhia de

brinquedos que tem entre seus principais produtos uma nave espacial . As características do

produto aparecem no quadro abaixo.

Com os dados exibidos na tabela 3, podemos mensurar os valores entre os que

oscilam a utilidade e o custo, segundo a escolha feita; assim por exemplo:

 A nave espacial com 2 cápsulas, entregue no dia seguinte e não embalado: apresentaria

os seguintes valores por utilidade e custo:

Utilidade: 3,75 + 28,00+ 0 = 31,75 pontos

                                                          
3 Trocas compensatórias
4 Adaptado de: Walker, M. (1992): Attribute Based Costing. Australian Accountant,
march, págs. 42-45.
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Custo:  0,20 + 0,20 +00 = 0,40 por unidade

 A nave espacial com 8 cápsulas, entregue no mesmo dia e embalado em plástico:

Utilidade: 10,00 + 30,00 +15,00 = 55,00 pontos

Custo: 0,50 +0,10 +0,30 = 0,90  por unidade

Atributos Níveis Utilidade Custo

Cápsulas 2 cápsulas

4 cápsulas

6 cápsulas

8 cápsulas

3,75

7,50

8,25

10,0

0,20

0,30

0,40

0,50

Embalagem Nenhuma

Papelão

Celofane

Plástico

0,00

2,50

7,50

15,0

0,00

0,03

0,07

0,10

Disponibilidade  No Dia seguinte

 No Mesmo dia

28,0

30,0

0,20

0,30

Tabela 3. Custo dos atributos dos produtos versus a curva de utilidade.

Fazendo a análise a partir da óptica do ABCII, e supondo que o produto está no

primeiro nível de desempenho em todos os atributos,  a seguinte pergunta poderia surgir:

se uma melhoria pode ser feita, no nível, qual atributo dever-se-ia  melhorar?

Para responder a essa pergunta, Walker (1992) sugere comparar a razão marginal

da utilidade com o custo:

 Primeira opção: incrementando  o número de cápsulas de 2 para  4:

Neste caso a utilidade aumentaria em ( 7,50-3,75) = 3,75 pontos e, o custo em

(0,30-020) = 0,10 por unidade; tomando-se estes dois valores e dividindo-os, temos uma

razão de: 3,75/0,10= 37.5
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 Segunda opção: mudando a embalagem de nenhuma para uma de

papelão:

A utilidade aumentaria em: 2,50 pontos (2,50–0,00) e, o custo  em 0,03 por

unidade (0,03 –0,00), dando uma razão de 2,50/0,03 = 83

 Terceira opção: mudando a disponibilidade do dia seguinte para o mesmo

dia:

A utilidade aumentaria em: 2 pontos (30,00-28) e, o custo em  0,10 por unidade

(0,30-0,20), dando uma razão de 2/0,10= 20

Conseqüentemente, se apenas uma melhoria puder ser feita, o atributo escolhido

para ser modificado é a Segunda Opção (mudando a embalagem de nenhuma para papelão)

pois é a que oferece o ótimo custo- beneficio, entre as alternativas apresentadas (83).

Mais análises desse tipo poderiam ser feitas com os outros níveis, por exemplo:

mudando a embalagem de nenhuma para plástico:

A utilidade aumentaria em 15,00 pontos(15,00-0,00) e o custo em 0,10 por

unidade (0,10-0,00), dando uma razão de 150 =(15,00/0,10).

Se a curva de utilidade e a de custo podem ser expressas em porcentagens do nível

de desempenho, poderão ser comparadas, tal como é exibido na figura 4 (Walker, 1992,

p.44).

Na figura, supondo que todas as demais variáveis permaneçam constantes, sugere-

se que o nível de desempenho ótimo seria o B. Se, o nível de desempenho fosse o A, um

aumento no desempenho seria recomendado, se fosse o C, uma redução no desempenho

poderia ser necessária.

In
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em
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Figura 4. Curva de utilidade e de percentagem do custo

Incorporar Medidas não Financeiras ao Sistema ABM
O ABC focaliza-se na resposta à seguinte pergunta: Qual é o custo? Da mesma

forma, o ABM também avalia o custo das atividades, mas focaliza-se na seguinte pergunta:

Quais são as causas dos custos e como podem ser otimizados esses custos?. Comparando

ambas as perguntas podemos concluir que o ABC analisa o custo de uma perspectiva mais

estratégica, enquanto que, o ABM faz sua análise  a partir de  uma perspectiva mais

operacional e tática.

O ABM usa medidas de desempenho para avaliar as atividades. Tais medidas de

desempenho incluem as financeiras tradicionais e as não-financeiras, como por exemplo:

qualidade, tempos de ciclos, satisfação do cliente, dentre outras.

O tomador de decisão deve  conhecer o efeito que têm as atividades sobre as

medidas de desempenho chave, visto que isto lhe permitirá tomar a melhor decisão, pois

nem sempre a redução de um custo é a melhor opção a ser escolhida. Nesse sentido, uma

análise do ABM poderia mostrar que um aumento nos custos de uma atividade pode

produzir grandes benefícios futuros, caracterizando um investimento. Isto é particularmente

verdadeiro para atividades logísticas.

O ABM fornece meios de avaliar custos e benefícios em diferentes áreas, como

também bases confiáveis  para dar inicio a  contínuos programas de melhoria da qualidade

ou mensurar o impacto de programas que já estão funcionando.

Além das já apresentadas, outras características que se derivam da evidenciação da

análise do ABM são apresentadas a seguir:

1. Motiva os gestores a estarem envolvidos e comprometidos com a concepção  do

sistema de custos;

2. focaliza planos, orçamentos, projetos, atividades e prognósticos para suportar decisões

gerenciais relacionadas com o futuro da empresa;

3. mantém os sistemas de custos tão simples quanto possível, e

4. conserva a base de dados para custear produtos para efeitos contábeis ou de custeio-

A                          B                 C
                    Desempenho
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padrão.

1.5 Evidenciando os Resultados do ABM

Dentro das empresas é importante que exista um adequado sistema de computação

que permita evidenciar os resultados do ABM.  Um sistema, conhecido como On-line

Analytical processing (OLAP), permite isso. Esse sistema de cumputação é  versátil, pois

integra dados de diferentes sistemas, tais como folhas de cálculo, programas de

contabilidade, e outras bases de dados, de tal forma que são automaticamente combinados,

processados e  reportados.

Através do sistema OLAP, os dados são obtidos da contabilidade, do sistema  de

orçamento e de indicadores não financeiros,  para serem combinados automaticamente,

permitindo fácil acesso a várias dimensões de informação tais como por divisões, produtos,

regiões ou clientes. Este sistema também permite aos gerentes  construir, de forma rápida,

novos relatórios que contenham informações mais recentes.

Considerações Finais
As exigências no ambiente dos negócios induzem a que cada vez mais os gerentes

das empresas revisem e aprimorem seus sistemas de custos, no seu intento por tomar as

melhores decisões.  De tal forma que, os novos sistemas forneçam mais dados que lhes

permitem, aos gestores, identificar melhor as competências e fraquezas, como também

oportunidades e ameaças do negócio.

Isso nos leva a concluir que o ABC não deve ser usado apenas como uma técnica

isolada que permite a identificação de atividades que não adicionam valor, pois ela deve ser

integrada com outras, como por exemplo a análise de atributos, o target costing e a análise

de contribuição, de tal forma que a identificação daquelas atividades (que não agregam

valor) seja feita mais adequadamente.

Por outro lado, a importância da análise dos atributos na avaliação de produtos

chega a ser fundamental, quando se quer saber, entre dois produtos que apresentem o

mesmo custo, qual custo adiciona mais valor, isto com a finalidade de que o gerente tome

as medidas corretivas necessárias para fazer uma gestão não somente eficiente como

também eficaz, através da apresentação de bons resultados econômicos.

Finalmente, através de sistemas como o OLAP  os gerentes podem criar relatórios

e receber informações a partir das mais variadas fontes gerando-se assim melhorias nos

processos de planejamento e evidenciação.
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