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Resumo
A nossa pesquisa procura contribuir com a contabilidade gerencial  demonstrando

os resultados da aplicação do sistema de custeio ABC em uma organização contábil de
pequeno porte, entendemos ser de grande utilidade para os profissionais que atuem na área,
pesquisadores e usuários dos serviços, uma vez que demonstra uma maneira de se apurar o
custo da prestação de serviços contábeis, fiscais, de recursos humanos e de legalização de
empresas em nosso país, para que os profissionais tenham possibilidade de avaliar
corretamente o preço de venda de cada serviço e que o usuário tenha condições de
compreender as atividades necessárias a elaboração de um serviço de qualidade.
Desenvolvemos a pesquisa com dados e números reais, demonstrando efetivamente os
custos ocorridos em cada uma das atividades de uma organização contábil, é evidente que
os números devem variar dependendo da empresa, mas a técnica e as atividades são
fundamentais para compreendermos o universos dessas empresas.

Palavras Chaves: Custos, Serviços, Qualidade, Sistema de Custeio ABC,
Organização Contábil.
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1-Introdução

O objetivo deste trabalho é demonstrar o funcionamento e aplicabilidade

de um novo ferramental (ABC – Custeio Baseado em Atividades), utilizado para a correta

identificação dos processos e custos da atividade das organizações contábeis. O que nos

leva a um diferencial competitivo no estabelecimento de preços e conhecimento da

adequação de processos no negócio, bem como a margem de contribuição real

proporcionada pela atividade.

2- Estudo Do Caso Aplicação Do Sistema  ABC A Uma Empresa De Serviços

Contábeis  – Liba Cont

2.1 Características De Uma Empresa De Serviços Contábeis

Normalmente empresas que se dedicam a prestação de serviços contábeis,

escrituração fiscal, rotinas do departamento pessoal, encaminhamento de documentos,

legalização de atos de registro, alteração e cancelamento dessas empresas, podem ser

organizações especialistas, ou seja que se dediquem ao atendimento de determinada

atividade, ou generalistas que  se dediquem ao atendimento das mais diversas atividades.

Normalmente são organizações de pequeno porte, familiares ou em sociedades em que

todos os sócios geralmente exercem atividades e tem seu sustento do próprio negócio.

A organização que iremos estudar é uma organização familiar, mas

profissionalizada uma vez que todos os sócios embora tenham ligação familiar são

profissionais da área, devido a sua localização no interior do estado de São Paulo é uma

organização generalista, com ênfase ao atendimento de  clientes que exercem a atividade de

prestadoras de serviço técnico profissionais, uma vez que esse tipo de atividade requer

grande atenção e certo acompanhamento gerencial.

A organização em questão atende 130 (centro e trinta) clientes dentro dos

vários segmentos da atividade econômica, que podem sem problema serem divididos em 5

grandes grupos de acordo com sua atividade, faturamento e necessidade de serviços pela

exigência de seus administradores ou exigências contidas em lei, uma vez que

consideramos que o estudo de cliente a cliente seria por demais custosa, e poucos

benefícios iria trazer a nível de análise gerencial.

2.2 Relacionamento Com Os Clientes
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Normalmente o relacionamento com os clientes ocorre através de

contratos verbais com prazo de vencimento indeterminado, sendo que a parte que quiser

interrompe-lo deve comunicar a outra parte com alguma antecedência.

2.3 Estrutura Do Atendimento

O atendimento da empresa é realizado nos moldes de departamento sendo

que cada departamento é autônomo para tomar as decisões, sempre se reportando ao

administrador geral da empresa, pode-se notar nesta organização uma certa centralização no

atendimento, uma vez que se trata de organização que foi fundada pelo atual administrador,

o que leva aos clientes na maioria das vezes a procurar contato direto com ele, muitas vezes

em casos irrelevantes e que podem ser resolvidos sem problemas por outros colaboradores.

2.4 Modelo ABC Para LibaCont

Após levantamento do funcionamento da empresa, podemos relacionar os

clientes em 5 (cinco) grandes grupos, discriminados a seguir:

Grupo 1 – Composto por um grupo de 20 empresas, normalmente tributadas por lucro real

ou lucro presumido, que em média possuem de 20 (vinte)  a 40 (quarenta) colaboradores, e

que em geral necessitam de grande atenção e serviços que normalmente podem ser

comparados a serviços de consultoria e assessoria em área de gestão de tributos e

gerencial..

Grupo 2 – Composto por um grupo de 40 empresas, tributadas por lucro presumido,

empresas prestadoras de serviços técnico profissionais, como por exemplo: Corretoras de

Seguros, Clínicas Dentárias e Clinicas médicas, em geral possuem de 02 a 04

colaboradores, e embora o volume de trabalho não seja elevado, requer uma atenção

especial pelo elevado grau de formação profissional de seus sócios e administradores.

Grupo 3 -    Composto por um grupo de 10(dez) empresas, tributadas pelo regime simples,

empresas dedicadas ao comércio varejista, em geral com 08 a 10 colaboradores, requer

grande mão de obra para lançamento e separação de lançamentos, mas não dispensa grande

atenção dos clientes, uma vez que em geral não respeitam o princípio da entidade.

Grupo 4 – Composto por um grupo de 45(quarenta e cinco) empresas de pequeno porte,

tributadas pelo regime simples, empresas dedicadas ao comércio varejista de pequena

monta ou de  prestadores de serviços domésticos, em geral com 0 a 2 colaboradores,

requerendo pouca mão de obra no lançamento de notas fiscais e não requerendo grande

atenção.
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Grupo 5 – Composto por um grupo de 15 (quinze ) empresas de pequeno porte, em geral

comércio varejista localizado na própria residência dos proprietários, sem colaboradores e

com faturamento praticamente inexistente, normalmente como uma opção de 2° (Segunda)

renda familiar ou em início de funcionamento, com perspectivas de ser melhor delineado no

futuro.

Demonstraremos os departamentos da empresa e as atividades geradas por cada

um deles:

Departamentos Atividades

Contabilidade Escrituração contábil ;preparo de relatórios anuais;

atendimento a clientes; arquivo

Fiscal Escrituração fiscal; relatórios anuais e mensais para o

fisco; cálculo e emissão de tributos; atendimento a

clientes; arquivo

Recursos Humanos Rotinas de dep. pessoal; elaboração de folha de pagto.;

elaboração de relatórios mensais e anuais; atendimento a

clientes; arquivo;

Cobrança Encaminhamento de tributos aos clientes;

encaminhamento de relatórios as repartições; cálculo de

tributos em atraso; arquivo;

Legalização de empresas Preparo de documento para legalização de empresas e

arquivo.

Coordenação geral Atendimento à clientes; relatórios anuais e mensais;

assessoria a clientes do grupo 1;atendimento a clientes da

atividade de legalização da empresa;

Quadro 1. Departamentos e as Atividades
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Colaborador Valor R$
1 33.740,06
2 15.257,62

Total 48.997,68

Tabela 1.Custos anuais da empresa referente a salários, encargos e benefícios

– departamento de recursos humanos

Colaborador Valor R$
3 15.257,62
4 8.936,64

Total 24.194,26

Tabela 2. Custos anuais da empresa referente a salários, encargos e benefícios

– departamento de  contabilidade

Colaborador Valor R$
5 18.576,78
6 15.257,62

Total 33.834,40

Tabela 3. Custos anuais da empresa referente a salários, encargos e benefícios

– departamento fiscal

Colaborador Valor R$
7 8.936,64
8 6.792,48

Total 15.729,12

Tabela 4. Custos anuais da empresa referente a salários, encargos e benefícios
– departamento de cobrança
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Colaborador Valor R$
9 73.385,58

10 22.161,60
Total 95.547,18

Tabela 5. Custos anuais da empresa referente a salários, encargos e benefícios

– departamento de coordenação geral

Colaborador Valor R$
11 8.936,64

Total 8.936,64

Tabela 6.  Custos anuais da empresa referente a salários, encargos e benefício

– departamento de legalização  empresas

Departamento Área Valor R$
Contabilidade 31,25 1345,27

Fiscal 31,25 1345,27
Recursos Humanos 62,50 2690,54

Cobrança 31,25 1345,27
Legalização Empresas 31,25 1345,27

Coordenação Geral 62,5 2690,54
Total 250,00 10762,16

Tabela 7 .custos anuais da empresa referente a aluguel

individualizado por departamento em função da área ocupada



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 7 / 17 -

Departamento Pessoas Valor R$
Contabilidade 2,00          10,95              

Fiscal 2,00          10,95              
Recursos Humanos 2,00          10,95              

Cobrança 2,00          10,95              
Legalização Empresas 1,00          5,48                

Coordenação Geral 2,00          10,95              
Total 11,00        60,23              

Tabela 8.  Custos anuais da empresa ref. a água

individualizado por depto.  em função do n°   de pessoas

DEPARTAMENTO ÁREA VALOR R$
CONTABILIDADE 31,25 92,96

FISCAL 31,25 92,96
RECURSOS HUMANOS 62,50 185,92

COBRANÇA 31,25 92,96
LEGALIZAÇÃO EMPRESAS 31,25 92,96

COORDENAÇÃO GERAL 62,5 185,92
TOTAL 250,00 743,68

Tabela 9.  Custos anuais da empresa referente a energia elétrica

individualizado por departamento em função da área ocupada
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Departamento Chamadas Valor R$
Contabilidade 8.096,00 890,57                      

Fiscal 15.289,00 1.681,81                   
Recursos Humanos 29.967,00 3.296,40                   

Cobrança 19787 2.176,59                   
Legalização Empresas 4497 494,67                      

Coordenação Geral 12305 1.353,56                   
Total 89.941,00 9.893,60                   

Tabela 10. Custos anuais da empresa referente a telefone

individualizado por departamento em função de chamadas

Departamento Valor R$
Contabilidade 1472,82

Fiscal 1472,82
Recursos Humanos 2945,64

Cobrança 118.50
Legalização Empresas 0

Coordenação Geral 0
Total 5.891,28

Tabela 11. Custos anuais da empresa referente aos programas

individualizado por departamento em função do custo efetivo

Departamento Pessoas Valor R$
Contabilidade 2,00          614,88       

Fiscal 2,00          614,88       
Recursos Humanos 2,00          614,88       

Cobrança 1,00          307,44       
Legalização Empresas 1,00          307,44       

Coordenação Geral 2,00          614,88       
Total 10,00        3.074,40    
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Tabela 12. Custos anuais da empresa referente a manutenção de equipamentos de

informática e provisão para aquisição de novos equipamentos individualizado por

departamento em função do número de equipamentos utilizados

Departamento Valor R$
Contabilidade 227,00                     

Fiscal 714,00                     
Recursos Humanos 714,00                     

Cobrança -                           
Legalização Empresas -                           

Coordenação Geral -                           
Total 1.655,00                  

Tabela 13. Custos anuais da empresa referente a treinamento

individualizado por departamento em função do custo efetivo

Observação: O valor gasto com treinamento é relativamente pequeno, uma vez que

a maioria das empresas concentradas neste setor atuam com poucos recursos e mão de obra

desmotivada em função da remuneração não ser ainda variável em função da produtividade

e dos resultados obtidos.

Custos Esc. Cont. Relat. Atend. Arq. Total
Pessoal    18.145,70  3.629,14   1.209,71 1.209,71  24.194,26
Aluguel      1.008,95     201,79       67,26     67,26    1.345,27
Água            8,21        1,64         0,55      0,55         10,95

En. Elétrica          69,72       13,94         4,65      4,65         92,96
Telefone               -            -      890,57          -       890,57

Programas      1.104,62     368,21            -          -    1.472,82
Equipamentos        553,39       61,49            -          -       614,88
Treinamento               -     227,00            -          -       227,00

Total    20.890,59  4.503,21   2.172,74 1.282,17  28.848,71

 Tabela 14. Custos anuais da empresa referente o departamento de

contabilidade individualizado por atividades em função do custo efetivo das mesmas.
Observações: Palavras abreviadas: Esc. cont. = escrituração contábil; relat. =

relatórios; atend. = atendimento; arq. = arquivo.
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Os custos do departamento  foram alocados as atividades em função de do tempo

gasto para cada uma delas, exceto ao telefone que a base foi o número de chamadas, os

programas, os equipamentos e o treinamento em função da utilização dos mesmos para as

atividades correspondentes.

Custos E. Fiscal Relat. Atend. Arquivo C.e Tr
Pessoal 18.608,87  5.075,15 5.075,15 1.691,72 3.383,51 
Aluguel 739,90       201,79    67,26      67,26      269,06    
Água 6,19          1,64        0,55        0,55        2,19        

En.Elétrica 51,13        13,94      4,65        4,65        18,59      
Telefone -            -          1.681,81 -          

Programas 957,33       368,21    -         -          147,28    
Equipamentos 491,90       61,49      -         -          61,49      
Treinamento 357,00       357,00    -         -          -          

Total 21.212,32  6.079,22 6.829,41 1.764,17 3.882,12 

 Tabela 15. Custos anuais da empresa referente o departamento de fiscal

individualizado por atividades em função do custo efetivo das mesmas
Observações: Palavras abreviadas: E. Fiscal = Escrituração Fiscal; Relat.. =

Relatórios; Atend.. = Atendimento;  C. E. Tr. = Controle e Emissão de Tributos; En.

Elétrica = Energia Elétrica.

Os custos do departamento  foram alocados as atividades em função de do tempo

gasto para cada uma delas, exceto o telefone que a base foi o número de chamadas, os

programas, os equipamentos e o treinamento em função da utilização dos mesmos para as

atividades correspondentes.

Custos Rotinas Folha Relatórios Atendimento Arquivo
Pessoal 7.349,65 22.048,96 2.449,88   16.169,23   979,96         
Aluguel 403,58    1.210,74   134,53      887,88        53,81           
Água 1,64        4,93          0,55          3,61           0,22             

En.Elétrica 27,89      83,66        9,30          61,35          3,72             
Telefone -          -            3.296,40   -             

Programas 981,88    981,88      981,88      -             -               
Equipamentos 204,96    204,96      204,96      -             -               
Treinamento 238,00    238,00      238,00      -             -               

Total 9.207,60 24.773,13 7.315,49   17.122,08   1.037,71      
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Tabela 16. Custos anuais da empresa referente o depto. de recursos humanos

individualizado por atividades em função do custo efetivo das mesmas

Observação: Os custos do departamento  foram alocados as atividades em função

de do tempo gasto para cada uma delas, exceto o telefone que a base foi o número de

chamadas, os programas, os equipamentos e o treinamento em função da utilização dos

mesmos nas atividades correspondentes.

Custos Enc. Trib. Enc. Relat. C.T.Atr. Arquivo
Pessoal 2.716,99      2.716,99    8.936,64   1.358,50  
Aluguel 232,73         232,73       764,11      115,70     
Água 1,89             1,89           6,22          0,94         

Energia Elétrica 16,08           16,08         52,80        7,99         
Telefone 1.088,30      1.088,29    -           -          

Programas -               -             118,50      -          
Equipamentos -               -             307,44      -          
Treinamento -               -             -           -          

Total 4.056,00      4.055,99    10.185,71 1.483,13  
Tabela 17. Custos anuais da empresa referente o departamento de cobrança

individualizado por atividades em função do custo efetivo das mesmas.

Observações- Palavras abreviadas: Enc.. Trib. = Encaminhamento de tributos; Enc.

Relat.. = Encaminhamento de Relatórios; C. T. ATr. = Cálculo de Tributos  em Atraso.

Os custos do departamento foram alocados as atividades em função do tempo

gasto para cada uma delas, exceto ao telefone que a base foi o número de chamadas, os

programas, os equipamentos em função da utilização dos mesmos e o treinamento que não

houve no período para as atividades.

Custos Arquivo P.Doctos. Total
Pessoal 893,67            8.042,97             8.936,64         
Aluguel 134,53            1.210,74             1.345,27         
Água 0,54                4,86                   5,48                

Energia Elétrica 9,30                83,66                 92,96              
Telefone -                  494,67                494,67            

Programas -                  -                     -                  
Equipamentos -                  -                     -                  
Treinamento -                  -                     -                  

Total 1.038,04         9.836,90             10.875,02       
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  Tabela 18. Custos anuais da empresa ref. o depto. de legalização empresas

individualizado por atividades em função do custo efetivo das mesmas
Observações- Palavras abreviadas: P. Doctos. = Preparo de Documentos.

Os custos do departamento foram alocados as atividades em função do tempo

gasto para cada uma delas, exceto ao telefone que a base foi o número de chamadas, os

programas, os equipamentos e o treinamento  que não são utilizados pelo departamento

Custos Atendimento Relatórios Ass. G. 1 Legalização
Pessoal 44.031,35  31.716,32   14.677,12  5.122,38    
Aluguel 1.240,34    893,26        414,34       142,60       
Água 5,05           3,64           1,69           0,57           

Energia Elétrica 85,71         61,73          28,63         9,85           
Telefone 338,39       -             676,78       338,39       

Programas -             -            
Equipamentos -             614,88        -            
Treinamento -             -            

Total 45.700,84  33.289,82   15.798,56  5.613,79    

Tabela 19. Custos anuais da empresa ref. o depto. de coordenação

geral individualizado por atividades em função do custo efetivo das mesmas

Observações Palavras abreviadas:  Ass. G. 1 = Assistência a Clientes do Grupo 1.

Os custos do departamento de coordenação geral são distribuídos diretamente ao

grupo de clientes correspondente em função do tempo gasto na realização das atividades, e

ao departamento de legalização em virtude do tempo gasto dos clientes deste departamento,

o custo de telefone que é distribuído em função das chamadas por grupo de clientes e os

custos referente os  equipamentos são distribuído em função da utilização do equipamento

para a realização de relatórios e depois distribuído ao grupo de clientes correspondente pelo

tempo gasto no feitio dos mesmos.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 13 / 17 -

Grupos Receita anual R$

1 82.000,00

2 39.000,00

3 21.000,00

4 127.754,00

5 5.345,00

Total 275.099,00

Tabela 20.  Receita da organização dividida por grupo de clientes

Observações: A receita anual contempla todos os valores cobrados à títulos de

Honorários profissionais dos clientes nesta organização, independente do título.

Os grupos de clientes são os mesmos definidos no início do caso, esclarecendo que

foi utilizado esta metodologia em função do custo e benefício, ou seja, seria irrelevante

apurar caso a caso para fins gerenciais, levando em consideração os recursos disponíveis na

organização.
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Custos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

Escr. Contábil 8.356,24 4.178,12 1.044,53 6.893,89 417,81

Relatórios 1.801,28     900,64    225,16 1.486,06   90,06

Atendimento 2.000,00     100,00      72,74        -      -

Arquivo     512,86      256,43      64,11    423,11    25,64

Escrituração Fiscal 8.484,23 4.242,46 1.060,62 7.000,07 424,25

Relatórios 2.431,69 1.215,84    303,96 2.006,14  121,58

Atendimento 4.200,00 1.580,00    420,00    629,41       -

Arquivo     705,67    352,83      88,21    582,18  35,28

Cálculo e Emissão

de Tributos

   1.552,85   776,42   194,11 1.281,10  77,64

Rotinas Dep. Pessoal   3.683,04  1.841,52  460,38 3.222,66      -

Elab. Folhas pagto.   9.909,25   4.954,63 1.238,66 8.670,50      -

Relatórios   2.926,20   1.463,10   365,77 2.414,11   146,31

Atendimento 12.140,00   1.350,00   245,00 3.387,00 -

Arquivo       415,08      207,54      51,89    342,44     20,75

Enc. Tributos   1.622,40    811,20  202,80 1.338,48      81,12

Enc. Relatórios   1.622,40     811,20   202,80 1.338,48      81,13

Calc. Trib. Em

Atraso

 4.074,28   2.037,14   509,29 3.361,28    203,71

Arquivo   593,25     296,63     74,16    489,43      29,66

Atendimento 18280,34    9.140,17 2.285,04 15081,28   914,02

Relatórios 13315,93    6.657,96 1.664,49 10.985,64   665,80

Ass. Cl. Grupo 1 15.798,56         -        -        -      -

Total 114426,24 43173,84 10773,7 70933,36  3334,77
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Tabela 21. Apropriação dos custos das atividades ao grupo de clientes

Grupos Receitas Custos Resultado %

1 82.000,00 114.426,24 (32.426,24) 39

2 39.000,00 43.173,84 (4.173,84) 10

3 21.000,00 10.773,70 10.226,30 48

4 127.754,00 70.933,36 56.820,64 44

5 5.345,00 3.334,77 2.010,23 37

Total 275.099,00 242.641,91 32.457,99 11

Tabela 22. Análise da Lucratividade de Clientes

Observações: O percentual constante da 4° (Quarta) coluna foi arredondado;

O percentual em todos os casos foi obtido com relação a receita auferida

Descrição Valor R$

Receita 31.920,00

(-) Custos da Atividade

     Tabela 18 10.875,02

      Tabela 19 5.613,79

     (-) Taxas 3.953,04

    (-) Serviços Terceiros 6.300,00

    Lucro 5.178,15

    Percentual 16,2%

Tabela 23. Lucratividade do departamento de legalização

Observações: O percentual obtido é relativo a lucratividade em relação a receita;

O resultado auferido bem como os custos se referem ao período de 1 ano.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 16 / 17 -

3- Considerações Finais:

A presente pesquisa realizada  utilizando-se da ferramenta do custeio

baseado em atividades conseguiu identificar que o grupo de clientes 1 e 2 apresentam

custos superiores as receitas conforme demonstrado na tabela 22, ou seja os clientes que

consomem um maior número de atividades, portanto os maiores geradores de custo estão

com os preços de venda dos serviços sub avaliados ou então os custos da empresa são super

avaliados, portanto consideramos fundamental para a empresa a coleta de dados junto aos

concorrentes para verificar se o mesmo problema existe em outras organizações do gênero,

e imediatamente iniciar um processo de análise do negócio para que esta questão seja

resolvida. É evidente que a empresa deverá ter cautela uma vez que a receita dos grupos

deficitários representam 44% (quarenta e quatro por cento) do total, portanto se a empresa

simplesmente aumentar seus preços corre o risco de não cobrir os custos necessários para o

desempenho de sua atividade. Portanto no caso em questão se faz necessário uma ampla

análise se os preços praticados são compatíveis com o restante do mercado ou os custos

estão ajustados as necessidades atuais, se todos esses procedimentos demonstrarem que o

preço dos serviços é inferior ao necessário, sugerimos que se inicie uma profunda

negociação através da entidade de classe com as demais organizações e ao mesmo tempo

com o cliente demonstrando quais são as atividades desempenhadas para a sua empresa,

uma vez que a maioria destes desconhece os serviços efetivamente realizados.

A análise através do sistema de custeio ABC permitiu uma perfeita

visualização da situação da empresa, identificando os pontos fortes e fracos da mesma,

agora não podemos nos esquecer da responsabilidade deste tipo de empresa no cenário

nacional, uma vez que pelo nível cultural de nosso país, é fundamental que o pequeno e

médio empresário tenham um sistema de informações confiáveis e nos parece que o setor

que estaria apto a exercer essa função seria o setor contábil, sendo necessário que esses

profissionais analisem seus custos e os demonstrem para os consumidores dos serviços, de

forma a permitir uma correta avaliação por parte dos usuários, caso contrário entendemos

que o setor de pequenas e médias empresas em nosso país será prejudicado através da

prestação de serviços deficiente e restrita a apuração de tributos e contabilidade societária,

não fornecendo ao usuário informações gerenciais de suma importância para que este tenha

condições de competir em uma economia globalizada.

Concluindo finalmente nosso trabalho esperamos contribuir com a

profissão contábil e em especial com o crescimento da contabilidade gerencial, visto que as

pequenas e médias empresas necessitam cada vez mais desta ferramenta para competir a

nível global, e os profissionais contábeis que atuam neste segmento, muitas vezes não

oferecem esses serviços a seus usuários
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