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Resumo

Gerenciar os custos é imprescindível para adquirir ou manter vantagem
competitiva. No setor elétrico brasileiro, a desverticalização e a crescente onda de
privatizações forçam as empresas participantes a buscar maior eficiência e produtividade.
Então, a utilização do Custeio Baseado em Atividades proporciona informações mais
precisas sobre os custos. Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo demonstrar uma
alternativa para a contabilização do Custeio Baseado em Atividades - ABC em uma
empresa brasileira distribuidora de energia elétrica. Para tanto, expõe-se brevemente a atual
situação do setor elétrico brasileiro, apresentam-se a empresa Luz e o plano de contas
utilizado, conceitua-se o ABC e por fim, demonstra-se a contabilização, utilizando, como
exemplo, o processo de suprimentos efetuado pela empresa Luz.

Palavras chave: atividade, contabilização, custo, gerenciamento, processo.
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1. Introdução

Sabe-se que o ambiente empresarial vem passando por importante processo de

mudança. Em decorrência, a adequada mensuração dos custos é fator imprescindível para

auxiliar as empresas a adquirir ou manter vantagem competitiva.

As empresas do setor elétrico não fogem à regra. Elas também são influenciadas

por impactos de natureza tecnológica, econômica, financeira e mercadológica. A

minimização destes efeitos poderá ser conseguida se houver maior controle dos custos

relativos às suas atividades.

No Brasil, o setor elétrico, durante muito tempo, parece não ter se preocupado com

o controle e a racionalização dos custos. Talvez porque, por mais de trinta anos, as

empresas detiveram monopólio de seus serviços e remuneração garantida sobre os

investimentos.

Hoje, esse setor está sendo reestruturado, implicando profundas mudanças para os

agentes, que doravante deverão conquistar os clientes.  As transformações exigem melhor

gerenciamento dos custos e as companhias de energia elétrica, federais ou estaduais,

públicas ou privadas, devem implementar ações para garantir competitividade e eficiência

em seus serviços.

Através da pesquisa por matérias relacionadas a custos, percebe-se que os aspectos

de custos do setor elétrico não foram, até esta data, considerados como alvo de muito

estudo, pois há pouca publicação a esse respeito.

Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo demonstrar uma alternativa para

a contabilização do Custeio Baseado em Atividades - ABC na Luz, empresa brasileira

distribuidora de energia elétrica. Para tanto, pretende-se expor brevemente a atual situação

do setor elétrico brasileiro, apresentar a empresa Luz e o plano de contas utilizado,

conceituar o ABC e por fim, demonstrar a contabilização, utilizando, como exemplo, o

processo de suprimentos efetuado por esta empresa.

Por questão de ética, os números e o nome da empresa são fictícios.

2. O Setor Elétrico

2.1.  Panorama do Setor Elétrico

O setor elétrico, assim como a economia brasileira, vem sofrendo profundas

transformações. Com a globalização dos mercados e o processo de abertura econômica

implantado no Brasil na última década, há um novo cenário econômico nacional.
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Após mais de três décadas operando por meio de concessões outorgadas pelo

Governo Federal, tarifas homogêneas e remuneração garantida sobre os investimentos, o

setor elétrico está sob nova realidade: empresas são desverticalizadas, é criado novo órgão

regulador do setor, há participantes privados, as concessões são obtidas através de licitações

públicas e o mercado deixa de ser exclusivo.

Com a criação do Mercado Atacadista de Energia, a energia poderá ser

comercializada como comodity. Não obstante, a Agência Nacional de Energia Elétrica,

órgão regulador do setor elétrico brasileiro, deverá considerar, até o ano 2005, todos os

consumidores como “livres”, isto é, cada consumidor poderá escolher a empresa que lhe

fornecerá energia elétrica.

A concorrência entre empresas congêneres, formadas por capitais dos mais

diversos países, e a competitividade na distribuição de energia elétrica já começam a ser

percebidas. Diariamente, os jornais divulgam notícias acerca de novas formas de gestão,

novos investimentos e diversificação de produtos que podem ser oferecidos por empresas

do setor elétrico, porque, para garantir ou ampliar o número de consumidores, as empresas

precisam ser mais eficientes e competitivas.

2.2.   O Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica

As firmas individuais, autarquias e pessoas jurídicas de direito público e privado,

Concessionários do Serviço Público de Energia Elétrica, são obrigadas a adotar o Plano de

Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução nº 001, de 24 de

dezembro de 1997, e manter atualizada a escrituração, através de registros permanentes,

com obediência aos preceitos legais e princípios fundamentais de contabilidade.

O Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica obedece à legislação

para o controle e acompanhamento do Serviço Público de Energia Elétrica do Brasil, a

cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Ele oferece um elenco de contas

que possibilita ao Concessionário atender os preceitos da legislação comercial e fiscal do

País, a legislação específica do Serviço Público de Energia Elétrica e o ordenamento

jurídico-societário, bem como a observância dos princípios fundamentais de contabilidade.

O sistema de contabilização do Serviço Público de Energia Elétrica adota para as

contas de resultado, o cadastro de Unidade Operativa - UO e Unidade Administrativa - UA,

que representam um processo de registro e acompanhamento, devendo ser utilizados para

apuração de gastos, receitas e rendas decorrentes das atividades do Concessionário.

2.3.  A Empresa Luz
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A Luz é uma empresa de economia mista que, com o novo modelo implantado no

setor elétrico, poderá ser cindida em até quatro empresas: geração, distribuição,

comercialização de energia elétrica e telecomunicações (os serviços de telecomunicações

ainda não estão sendo oferecidos pois dependem de outorga da Agência Nacional de

Telecomunicações – ANATEL).

Neste novo ambiente, a utilização do ABC para mensuração de custos poderá

auxiliar na melhoria da qualidade dos serviços e contribuir para a competitividade da

empresa. Isso porque um sistema de custos administra causas e determina controles

informativos à geração de informações mais precisas à tomada de decisões.

2.4. O Plano de Contas e a Empresa Luz

O Plano de Contas do setor elétrico estabelece 4 atividades: Produção,

Transmissão, Distribuição e Administração Central, além da subatividade de

comercialização presente na Produção e Distribuição. A Luz, empresa eminentemente

distribuidora de energia elétrica, registra os gastos conforme as normas definidas pelo

Plano de Contas da ANEEL.

Os Gastos Operacionais são registrados segregados por atividade e compreendem

os custos e as despesas operacionais necessários às atividades do Concessionário e à

manutenção da respectiva fonte geradora da receita. Eles são controlados pelas seguintes

Naturezas de Gastos (NG): NG 01 Pessoal, NG 02 Administradores, NG 11 Material, NG

21 Serviço de Terceiros, NG 36 Subvenções – CCC, NG 37 Compensação Financeira pela

Utilização de Recursos Hídricos, NG 38 Taxa de Fiscalização, NG 41 Energia Elétrica

Comprada para Revenda, NG 53 Depreciação, NG 55 Amortização, NG 91 Arrendamentos

e Aluguéis, NG 92 Seguros, NG 93 Tributos, NG 94 Doações, Contribuições e Subvenções,

NG 95 Provisão, NG 96 (-) Reversão da Provisão, NG 97 Perdas na Alienação de

Materiais, NG 98(-) Recuperação de Despesas e NG 99 Outros. A contabilização é feita

através das contas  615.01.1.1.XX, 615.03.1.1.XX, 615.03.3.1.XX, 615.04.1.1.XX, onde

XX se refere aos campos em que devem ser registradas as Naturezas de Gastos.

Na Luz, para cada NG foram abertos Tipos de Gastos (TG) específicos que

identificam com mais detalhes a composição dos gastos da empresa. No tópico 4 deste

trabalho serão apresentadas as NG e respectivos TG, consumidos pelas atividades que

fazem parte do processo de suprimentos.

3.  O Custeio Baseado em Atividades - ABC

O método ABC vem sendo bastante estudado e difundido nos meios acadêmicos e

na prática empresarial, pois oferece possibilidade de aperfeiçoar a análise de custos

tradicional e reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos.
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Nakagawa (1995), ao referir-se à conceituação do ABC ressalta: “assume-se como

pressuposto que os recursos de uma empresa são consumidos por suas atividades e não

pelos produtos que ela fabrica”.  Assim, este método consiste em identificar as atividades

de uma empresa e atribuir custos a estas atividades, e destas para os produtos,

diferenciando-se dos sistemas de custos tradicionais, pois esses rateiam os custos indiretos

aos departamentos e produtos.

Para entender o ABC é preciso definir o que é atividade. Boisvert (2000) entende

que atividade é “um conjunto de tarefas efetuadas pela mão-de-obra, bem como pelas

máquinas em uma empresa”.

A identificação das atividades pode ocorrer, segundo Nakagawa (1994),

utilizando-se de técnicas como: observação, registro de tempos, questionários, storyboards

e entrevistas. Dentre elas, os questionários representam a técnica mais utilizada, pois são

fáceis e rápidos de serem aplicados e fornecem informações mais consistentes e elaboradas,

uma vez que os gerentes têm tempo e privacidade para respondê-los. No entanto, cada uma

destas técnicas possui vantagens e desvantagens quando comparadas às demais e cabe aos

profissionais de custos definir qual técnica é mais adequada para sua empresa.

Para alocar os recursos às atividades e estas aos objetos de custos são utilizados

direcionadores. Estes são denominados direcionadores de recursos e direcionadores de

atividades, e se baseiam nas transações desenvolvidas procurando retratar quais os fatores

geradores de custos.

No ABC também são identificados os processos. Definidos por Boisvert (2000)

como “conjunto de atividades que têm um direcionador comum e um objetivo bem preciso

que possa ser identificado ao cliente externo ou interno” têm, na prática, a distinção entre

tarefas, atividades e processos conforme a empresa em que está sendo implantada a

contabilidade por atividades.

Para a implantação do ABC, Boisvert (2000) descreve a possibilidade de descrição

das atividades da empresa de duas maneiras distintas, para as quais denomina de

metodologias “do menor para o maior” e “do maior para o menor”.  “A primeira consiste

em: elaborar uma listagem de tarefas; reagrupar as tarefas em atividades; e reagrupar as

atividades em processos”. Já a metolologia do maior para o menor “consiste em: definir os

principais processos da empresa; segmentar os processos em atividades de primeiro nível;

segmentar essas últimas em atividades de segundo nível; e segmentar essas últimas em

atividades de terceiro nível etc.”.

A escolha da metodologia depende das necessidades de informação que justificam

a implantação da contabilidade por atividades.  Assim, Boisvert (2000) ressalta que se o

objetivo é auxiliar a “direção a elaborar as estratégias empresariais, recomenda-se priorizar

a identificação dos grandes processos de negócios”, mas se a intenção é ajudar na gestão

cotidiana, será mais apropriado começar pela análise detalhada das tarefas.
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Portanto, não somente a distinção entre tarefas, atividades e processos depende da

empresa para a qual está sendo implantada a contabilidade por atividades, mas também a

escolha da metodologia mais apropriada aos objetivos empresariais.

4.  A Contabilização do ABC na Empresa Luz

Os conceitos relacionados à contabilidade por atividades são utilizados para

apresentar a contabilização dos custos dos recursos consumidos pelas atividades que

compõem o processo de suprimentos na empresa Luz.

Para definição das atividades e tarefas foi utilizada a metodologia, definida por

Boisvert (2000), “do menor para o maior”, pois o objetivo é auxiliar na gestão das

atividades, através da verificação das tarefas a elas relacionadas.

Os dados foram obtidos, principalmente, através de questionários, por sua rápida

aplicação e,  por ser a alternativa mais viável, em virtude do grande número de gerentes. A

utilização de entrevistas também serviu para definição das atividades para os casos em que

não foi possível a obtenção das mesmas através de questionários.

4.1.  Definição das Tarefas e Atividades Relacionadas ao Processo de Suprimentos

Nos questionários, um conjunto de questões simples e diretas, voltadas às idéias do

ABC, procurou verificar que tipos de informações de gastos são relevantes, qual é o nível

de conhecimento a respeito de custos e, principalmente, quais tarefas e atividades são

desenvolvidas em cada área de responsabilidade. Junto ao questionário foi enviado um

pequeno glossário auxiliar com termos inerentes à metodologia citada.

As tarefas e atividades obtidas e relacionadas ao processo de suprimentos foram

analisadas e, como percebeu-se que algumas atividades não haviam sido informadas,

procedeu-se entrevistas com os gerentes de algumas áreas. Conseqüentemente, a lista

inicialmente obtida passou por um processo de ajuste. Algumas atividades foram

decompostas e outras aglutinadas, para  atender a conceituações referentes à contabilidade

por atividades.

 Então, as atividades e tarefas inerentes ao processo de suprimentos foram

definidas e as atividades numeradas para tornar possível a contabilização, conforme abaixo:
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Atividades Tarefas
201 Emitir solicitação Verificar necessidade de material
de suprimentos Preencher formulário de solicitação no computador

Especificar as características do produto
Consultar o Banco de Preços e definir preço de referência
Definir o valor
Assinar, eletronicamente, a solicitação
Encaminhar a solicitação à Divisão de Programação de
Suprimentos – DVPS

202 Aprovar orçamento Receber a solicitação de compra
Verificar e aprovar orçamento
Registrar o valor
Elaborar o processo de compras

203 Preparar o contrato Redigir o contrato
Analisar a redação do contrato
Emitir parecer jurídico sobre a forma de contratação
Anexar o contrato à solicitação de compras

204 Licitar material Analisar a solicitação
Selecionar os fornecedores
Definir a modalidade de licitação
Preparar e aprovar juridicamente o Edital
Publicar a licitação
Esclarecer as dúvidas dos proponentes
Receber os envelopes de documentação e as propostas
Analisar e definir a melhor proposta
Publicar o resultado
Assinar o contrato

205 Emitir documento Elaborar a autorização de fornecimento (AF)
de compra Avaliar o valor registrado no orçamento

Assinar a AF
Encaminhar cópia da AF para fornecedor e almoxarife

206 Receber material Receber o material e a Nota Fiscal
Conferir a Nota Fiscal com a AF
Inspecionar, separar e guardar o material recebido
Registrar a entrada do material no estoque
Conferir dados e contabilizar NF
Encaminhar a NF para pagamento

207 Efetuar o pagamento Agendar o pagamento
Emitir o cheque e registrar o pagamento

Tabela 1. Atividades e tarefas do processo de suprimentos
4.2.  Contabilização do Processo de Suprimentos

O objetivo deste tópico é demonstrar os procedimentos relativos à valoração e

contabilização dos recursos inerentes às atividades vinculadas ao processo de suprimentos.

Para tal, serão demonstrados os recursos e direcionadores relacionados à atividade ‘204

Licitar Materiais’, típica de empresas brasileiras públicas e de economia mista. Em seguida,

será demonstrado o custo das outras atividades, até obter-se o custo total do processo de

suprimentos.
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Após análise do processo de suprimentos constatou-se que a atividade ‘204 Licitar

Materiais’ absorve os seguintes recursos: Pessoal (NG 01), Material (NG 11), Serviços de

Terceiros (NG 21), Depreciação (NG 53), Aluguel (NG 91) e Outros (NG 99). Estes

recursos nada mais são do que as Naturezas de Gastos determinadas no Plano de Contas do

Serviço Público de Energia Elétrica, apresentadas anteriormente. Alguns deles serão

atribuídos diretamente às atividades e outros terão de ser direcionados.

É importante observar que cada atividade e cada recurso possuem codificações

próprias, bem como as UA e UO, que identificam Divisões, Departamentos e Diretorias,

bem como Usinas, Linhas de Distribuição, Subestações e Redes de Distribuição.

A seguir, será apresentada uma alternativa para o registro dos recursos absorvidos

pela atividade ‘204 Licitar Materiais’, que ocorre principalmente na Divisão de Compras de

Materiais (DVCM).

Ressalta-se que as tarefas, embora levantadas, não serão objetos de contabilização.

4.2.1. Contabilização de Pessoal (NG 01)

A contabilização de pessoal é feita através de atribuição direta que ocorre por meio

de apontamentos realizados no Sistema de Apropriação de Mão-de-Obra. Mensalmente, os

empregados apontam as horas trabalhadas em cada atividade que desempenharam e nas

respectivas unidades em que as mesmas ocorreram. Assim, o sistema procede a

contabilização, de acordo com os apontamentos efetuados, de todas as remunerações,

encargos e provisões. Desta forma, tem-se os gastos contabilizados por Atividade e por UA

e UO. Abaixo é mostrada a contabilização dos tipos de gastos integrantes da NG Pessoal.

Atividade: 204 Licitar Materiais

Recurso:   NG 01 Pessoal, TG 001 Salário Fixo até TG 080 Outras Remunerações

UA:  64012  Divisão de Compras de Materiais (DVCM)

D.  615.04.11.01.0xx    64012    204    .................................................   R$ 500,00

C. Passivo a pagar

Código da Atividade ‘Licitar Materiais’

Código da UA ‘DVCM’

Código do TG ‘todos os TG integrantes da NG 01’

Código da NG ‘Pessoal’
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4.2.2. Contabilização de Material (NG 11)

A contabilização de materiais ocorre por atribuição direta através da solicitação de

materiais realizada no Sistema de Suprimentos. No momento do preenchimento do Boletim

de Requisição de Materiais (BRM) informa-se a UA/UO e a Atividade em que serão

aplicados os materiais solicitados. Logo, o sistema procede a contabilização conforme os

dados informados no BRM. Abaixo, é mostrada a contabilização de um tipo de material -

Expediente e Reprografia (TG 160) aplicado na atividade em questão. O mesmo

procedimento se repete para os demais TG integrantes da NG 11 Material.

Atividade: 204 Licitar Materiais

Recurso:   NG 11 Material, TG 160 Material de Expediente e Reprografia

UA:  64012  Divisão de Compras de Materiais (DVCM)

D.  615.04.11.11.160    64012    204    .....................................................   R$ 15,00

C. Estoque

4.2.3.  Contabilização de Serviços de Terceiros (NG 21)

Neste recurso ocorrem duas situações distintas. Uma delas se refere à atribuição

direta que ocorre na contabilização do TG 234 – Serviços de Publicações e Anúncios. Esta

atribuição direta é possível uma vez que este serviço foi contratado exclusivamente para

publicar Editais de Licitação, tarefa integrante da atividade ‘Licitar Materiais’. Deste modo,

no momento da contabilização é possível informar o código da atividade em questão.

Atividade: 204 Licitar Materiais

Recurso: NG 21 Serviços de Terceiros, TG 234 Serviços Publicações e Anúncios

UA:  64012  Divisão de Compras de Materiais (DVCM)

D.  615.04.11.21.234    64012    204    ..................................................   R$ 100,00

C. Passivo a pagar

Código da Atividade ‘Licitar Materiais’

Código da UA ‘DVCM’

Código do TG ‘Material de Expediente e Reprografia’

Código da NG ‘Material’

Código da Atividade ‘Licitar Materiais’

Código da UA ‘DVCM’

Código do TG ‘Serviços de Publicações e Anúncios”

Código da NG ‘Serviços de Terceiros’
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Na outra situação, que se refere aos gastos com telefone, não é possível atribuir

diretamente os gastos à atividade. Utiliza-se, então,  um direcionador de recursos – número

de horas trabalhadas.

Como o Sistema de Apropriação de Mão-de-Obra dispõe da quantidade de horas

que cada empregado trabalhou em cada atividade, é possível direcionar este recurso

conforme o número de horas trabalhadas por atividade.

Neste caso, o processo de contabilização ocorre em duas etapas. A primeira

quando a empresa recebe e contabiliza a fatura telefônica pelo total dos gastos no Sistema

de Contabilidade. Como não é possível neste momento identificar o quanto foi gasto em

cada atividade, realiza-se o registro em um código que identifica um Centro de

Reagrupamento de Recursos onde se agrupam os recursos que serão direcionados da

mesma maneira.

A seguir, apresenta-se a contabilização da primeira etapa, ou seja, o registro do

total da fatura telefônica, no TG 230 – Serviços de Telefone, que ocorre no Departamento

Administrativo (DPAD), por ser um gasto geral.

Atividade:  C01  Centro de Reagrupamento Direcionador  Nº Horas Trabalhadas

Recurso:   NG 21 Serviços de Terceiros, TG 230 Serviços de Telefone

UA:  62000  Departamento Administrativo (DPAD)

D.  615.04.11.21.230    62000    C01    .................................................   R$ 750,00

C. Passivo a pagar

Na segunda etapa da contabilização ocorre a identificação do montante dos gastos

com telefone direcionados para a atividade ‘Licitar Materiais’. Identificaram-se todos os

empregados que realizaram apontamentos nesta atividade, e direcionaram-se estes gastos

conforme a quantidade de horas apontadas.

Na seqüência, demonstra-se a contabilização da segunda etapa, ou seja, o registro

dos gastos com telefone na atividade ‘Licitar Materiais’. Logo, é necessário creditar uma

parcela dos R$ 750,00 registrados no código C01, e debitar esta parcela, correspondente à

parte da atividade ‘Licitar Materiais’, no código 204.

Código do Centro de Reagrupamento do
Direcionador Número de Horas Trabalhadas

Código da UA ‘DPAD’
Código do TG ‘Serviços de Telefone’

Código da NG ‘Serviços de Terceiros’
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Atividade: 204 Licitar Materiais

Recurso:   NG 21 Serviços de Terceiros, TG 230 Serviços de Telefone

UA: 64012  Divisão de Compras de Materiais (DVCM)

D.  615.04.1.1.21.230    64012   204    .....................................................   R$ 15,00

C.  615.04.1.1.21.230    62000    C01

4.2.4. Contabilização da Depreciação (NG 53)

Esta NG é contabilizada, inicialmente, por UA e UO. Então, é direcionada

conforme o número de horas trabalhadas (em cada atividade) pelos empregados lotados na

unidade.

A seguir, apresenta-se a contabilização da Depreciação (NG 53), no TG 501 –

Depreciação Normal, por UA/UO. A exemplo do que ocorre com o TG 230 – Serviços de

Telefone, onde não é possível identificar, num primeiro momento, o quanto foi gasto em

cada atividade, realiza-se o registro no Centro de Reagrupamento de Recursos do

Direcionador  Número de Horas Trabalhadas C01.

Atividade: C01 Centro de Reagrupamento  Direcionador Nº de Horas Trabalhadas

Recurso:   NG 53 Depreciação, TG 501 Depreciação Normal

UA:  62014  Divisão de Compras de Materiais (DVCM)

Código da Atividade ‘Licitar Materiais’

Código da UA ‘DVCM’

Código do TG ‘Serviços de Telefone’

Código da NG ‘Serviços de Terceiros’
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D.  615.04.11.53.501    64012    C01    ................................................   R$ 200,00

C. (-) Depreciação Acumulada

Na seqüência, demonstra-se a contabilização dos gastos com depreciação na

atividade ‘Licitar Materiais’. Logo, é necessário creditar uma parcela dos R$ 200,00

registrados no código C01, e debitar esta parcela, correspondente à parte da atividade

‘Licitar Materiais’, no código 204. Para tanto, identificaram-se todos os empregados que

realizaram apontamentos nesta atividade, e direcionaram-se estes gastos proporcionalmente

à quantidade de horas apontadas.

Atividade:  204 Licitar Materiais

Recurso:   NG 53 Depreciação, TG 501 Depreciação Normal

UA:  64012  Divisão de Compras de Materiais (DVCM)

D.  615.04.1.1.53.501    64012   204    .....................................................   R$ 10,00

C.  615.04.1.1.53.501    64012    C01

4.2.5. Contabilização de Arrendamentos e Aluguéis (NG 91)

 A exemplo do que ocorre com a Depreciação (NG 53), o Aluguel de Imóveis (TG

701) é contabilizado inicialmente por UA e UO conforme a área ocupada em metros

quadrados, e então direcionado de acordo com o número de horas realizadas (em cada

atividade) pelos empregados lotados na unidade.

A seguir, demonstra-se o registro de Arrendamentos e Aluguéis (NG 93), no TG

701 – Aluguel de Imóveis, por UA/UO, no Centro de Reagrupamento de Recursos do

Direcionador Número de Horas Trabalhadas C01.

Atividade:  C01 Centro de Reagrupamento Direcionador  Nº de Horas Trabalhadas

Recurso:   NG 91  Arrendamentos e Aluguéis, TG 701 Aluguel de Imóveis

UA:  62014  Divisão de Compras de Materiais (DVCM)

Código do Centro de Reagrupamento do
Direcionador Número de Horas Trabalhadas

Código da UA ‘DVCM’

Código do TG ‘Depreciação Normal’

Código da NG ‘Depreciação’

Código da Atividade ‘Licitar Materiais’

Código da UA ‘DVCM’
Código do TG ‘Depreciação Normal’

Código da NG ‘Depreciação’
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D.  615.04.11.91.701    64012    C01    ..................................................   R$ 400,00

C. (-) Passivo a pagar

Abaixo, apresenta-se a contabilização do aluguel na atividade ‘Licitar Materiais’.

Assim, torna-se necessário creditar parte do montante de R$ 400,00 registrados

inicialmente no código C01, e creditar esta parte, correspondente à atividade ‘Licitar

Materiais’, no código 204. Então, como foi explicado anteriormente na NG 53,

identificaram-se todos os empregados que realizaram apontamentos nesta atividade, e

direcionaram-se estes gastos proporcionalmente à quantidade de horas apontadas.

Atividade:  204 Licitar Materiais

Recurso: NG 91  Arrendamentos e Aluguéis, TG 701 Aluguel de Imóveis

UA:  64012  Divisão de Compras de Materiais (DVCM)

D.  615.04.1.1.91.701    64012   204    .......................................... .........   R$ 20,00

C.  615.04.1.1.91.701    64012    C01

4.2.6. Contabilização de Outros (NG 99)

Para este recurso é possível a atribuição direta. No entanto, como neste código

registram-se todos os recursos não previstos em Naturezas de Gastos (NG) específicas, nem

sempre uma atribuição direta será possível. Neste caso, terá de se verificar a existência de

uma relação de causa e efeito, para então direcionar o recurso. Sendo impossível tal

hipótese, este recurso terá de ser rateado.

A seguir, apresenta-se a contabilização da NG 99 – Outros, no TG 998 – Outros,

na atividade ‘Licitar Materiais’.

Código do Centro de Reagrupamento do
Direcionador Nº de Horas Trabalhadas

Código da UA ‘DVCM’

Código do TG ‘Aluguel de Imóveis’

Código da NG ‘Arrendamentos e Aluguéis’

Código da Atividade ‘Licitar Materiais’

Código da UA ‘DVCM’

Código do TG ‘Aluguel de Imóveis’

Código da NG ‘Arrendamentos e Aluguéis’
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Atividade:  204 Licitar Materiais

Recurso: NG 99  Outros, TG 998 Outros

UA:  64012  Divisão de Compras de Materiais (DVCM)

D.  615.04.1.1.99.998    64012   204    ....................................................   R$ 50,00

C.  Passivo a pagar

4.2.7 Custo Total do Processo de Suprimentos

Após realizados todos os registros dos recursos inerentes à atividade ‘Licitar

Materiais’, observou-se que seu custo é de R$ 710,00, pois a mesma absorveu R$ 500 de

Pessoal (NG 01), R$ 15 de Material (NG 11), R$ 115 de Serviços de Terceiros (NG 21), R$

10 de Depreciação (NG 53), R$ 20 de Arrendamentos e Aluguéis (NG 91) e R$ 50 de

Outros (NG 99).

Os mesmos procedimentos de cálculo e contabilização da atividade ‘Licitar

Materiais’ foram realizados para as demais atividades relativas ao processo de suprimentos,

onde se chegou a um custo de R$ 3.395,00, como é demonstrado abaixo.

Atividades Custo R$

201  emitir solicitação de suprimentos 520,00

202  aprovar orçamento 400,00

203  preparar contrato 395,00

204  licitar material 710,00

205  emitir documento de compra 450,00

206  receber material 550,00

207 efetuar pagamento 370,00

Processo de suprimentos 3.395,00

Tabela 2. Custo total do processo de suprimentos
Ressalta-se que o direcionador ‘número de horas trabalhadas’, utilizado neste

trabalho, é adequado para a empresa pesquisada.  Contudo, outros direcionadores podem

ser utilizados para os recursos acima especificados, desde que sejam oportunos.

Código da Atividade ‘Licitar Materiais’

Código da UA ‘DVCM’

Código do TG ‘Outros’

Código da NG ‘Outros’
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5 Conclusão

No setor elétrico brasileiro a competitividade está sendo introduzida através da

desverticalização, liberação de consumidores da situação de “cativos” para “livres”,

comercialização da energia como uma comodity e cancelamento de subsídios aos gastos,

dentre outros, forçando as empresas brasileiras de energia elétrica a buscar maior eficiência

e produtividade.

Neste novo ambiente, gerenciar melhor os custos torna-se imprescindível para

adquirir ou manter vantagem competitiva. Mas, para que os custos possam ser gerenciados,

é necessário mensurá-los. Desta forma, a utilização do ABC fornece subsídios para a

mensuração adequada dos custos.

A contabilização do processo de suprimentos efetuado pela Empresa Luz, com

base na metodologia ABC, permitiu observar que: a bibliografia pesquisada não indica a

solução para todos os problemas que ocorrem na sua aplicação; a contabilidade é a

principal fonte de informação para um sistema de custos, assim,  se houver registros

contábeis inadequados, a análise dos custos de cada atividade ficará prejudicada; e a

escolha dos direcionadores de recursos depende da sua facilidade de obtenção, desta forma,

nem sempre será possível utilizar o direcionador considerado ideal.

A aplicação do ABC, considerando o processo de suprimentos realizado na

Empresa Luz, também possibilitou concluir que no levantamento das informações

desejadas podem ser identificados os retrabalhos ou duplicidades de tarefas. Então, o

gerenciamento das atividades pode ser iniciado já na implantação do sistema.

Apesar da impossibilidade de informar números reais pode-se perceber que,

mesmo numa empresa onde é necessário haver licitação pública, o gerenciamento das

atividades pode trazer benefícios. Melhorias de produtividade e eficiência podem ser

obtidas através dos objetivos de reduzir custos, otimizar o tempo de execução das

atividades, eliminar retrabalhos e, até mesmo, atividades que não agregam valor.

Sugere-se, então, a implementação da contabilidade por atividades e do

gerenciamento baseado em atividades na Empresa Luz. Isso porque, a utilização destas

metodologias de mensuração e gerenciamento das atividades certamente proporcionará

melhoria na qualidade dos serviços e contribuirá para a competitividade da empresa.
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