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Resumo
A competitividade acirrada faz com que as empresas, a cada dia repensem suas

estratégias de atuação no mercado. A partir do pressuposto de que a competitividade está
alicerçada sobre uma gestão estratégica onde a qualidade dos serviços prestados e a
avaliação do desempenho na organização nos diversos níveis de atuação, as
administradoras de consórcios precisam lançar mão de ferramentas cada vez mais eficientes
para atender a esta combinação – “o melhor desempenho, com a melhor qualidade”. O
Activity Based Costing (ABC) tem se mostrado como uma excelente ferramenta quando o
assunto é a gestão estratégica dos custos. Portanto, o presente trabalho busca mostrar o
cenário do mercado onde atuam as administradoras de consórcios, os principais problemas
por elas enfrentados para gerir seus negócios e propõe a aplicação do ABC como uma
ferramenta de custeio de grande importância para aplicação nesse tipo de empresa.

Palavras chaves:  consórcio, custeio, ABC, activity based costing, administradora
de consórcio, direcionadores de custos e direcionadores de atividades.
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1. Introdução

A palavra consórcio é de origem latina, de consortiu, significando a relação de

um sócio com o outro. O consórcio é uma forma de captação de recursos financeiros entre

um determinado grupo de pessoas, constituindo uma sociedade de fato, em que todos os

participantes têm objetivos comuns de adquirirem bens. Consiste na reunião de um grupo

de pessoas que por meio de auto-financiamento, ajustam uma contribuição mensal de cada

um, possibilitando a aquisição no mesmo período de tantos bens quanto resulta a divisão da

quantidade de participantes pelo número de meses previstos para a duração do respectivo

grupo.

Tendo em vista que a atividade de administração de consórcio trata-se

exclusivamente da prestação de serviços de administração de recursos financeiros de

terceiros, e que, dadas suas características, adequa-se melhor a um método de custeio por

absorção, e considerando o ABC (Activity Based Costing) como um método de custeio que

representa o aprimoramento das práticas atuais em muitas empresas no Brasil, este é

apresentado como o mais adequado a ser aplicado às administradoras de consórcios.

Percebe-se nas diversas administradoras de consórcios no Brasil a carência de um

sistema de custeio que atenda às necessidades dos gestores nas suas decisões. Desse modo,

pretende-se discutir a seguinte questão: Qual é a estrutura de um modelo de custeio

aplicável a atividade de administração de consórcios, considerando os conceitos do

método de custeio  ABC (Activity Based Costing)?

Assim, objetiva-se neste artigo desenvolver um modelo de custeio para aplicação

em administradoras de consórcios, descrevendo os conceitos relacionados ao negócio

utilizando como ferramenta o ABC (Activity Based Costing).

Além da escassez de obras publicadas, as pesquisas sobre consórcio são, em sua

maioria, voltadas às analises jurídicas em torno das lides que tramitam nos tribunais ou

meramente ligadas às consultas de normativos pertinentes ao funcionamento operacional do

sistema. Este trabalho pretende abrir espaço para o avanço no campo gerencial das

administradoras de consórcios, possibilitando a análise de desempenho das pessoas e

equipes que desenvolvem as atividades, bem como da instituição como um todo.

O presente estudo utilizou-se das técnicas de pesquisa bibliográfica e

observacional não sistemática. Na pesquisa bibliográfica foram pesquisados livros, revistas

especializadas, jornais, anais de congressos, artigos não publicados, trabalhos

monográficos, dissertações e teses, internet etc.  Na técnica observacional não sistemática,
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contou-se com as contribuições de um dos autores deste artigo baseadas em experiências

próprias vivenciadas no dia-a-dia de uma administradora de consórcios. Valeu-se  também

de  informações obtidas a partir de visitas e contatos informais com profissionais que atuam

em outras administradoras de consórcios.

2. Sistema de Consórcio no Brasil

Em decorrência da evolução industrial no Brasil, a partir de meados da década

de 50, com o crescimento da indústria automobilística, de equipamentos e de

implementos agrícolas, o consórcio surgiu no início da década de 60, como uma

alternativa para financiar a produção dos bens duráveis que crescia numa velocidade

extraordinária.

Quando do seu surgimento, o consórcio apareceu de forma tão amistosa e informal

que, ainda hoje, tem-se dúvidas sobre quem exatamente o idealizou. Ferreira (1998, p. 22)

descreve que a prática do consórcio, iniciou-se com uma reunião de funcionários do Banco

do Brasil, no início da década de 60, que formaram os primeiros grupos de consórcio entre

associados da Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB. Entretanto, observa-se uma

convergência de opiniões de que o consórcio é uma criação brasileira que ao longo do

tempo, pelas suas características de fácil adaptação em economias diferentes, difundiu-se

pelo mundo, atingindo inicialmente os EUA e, posteriormente, a Europa e os demais

continentes.

A falta de regulamentação para o sistema fez com que o consórcio crescesse

desordenadamente durante a década de 60. Houve uma grande corrida, por parte dos

consumidores, por entenderem, que por si só, o consórcio era a solução ideal, esquecendo-

se  de que pessoas desonestas poderiam agir inescrupulosamente.

Em 1971 iniciou-se um processo de regulamentação por meio da Secretaria da

Receita Federal (SRF) –órgão ligado ao Ministério da Fazenda –, e posteriormente pelo

Banco Central do Brasil (BACEN). É evidente, porém, a importância da entrada do

BACEN no sistema, tendo em vista sua dedicação e competência operacional para fiscalizar

e o rigor imposto nas punições nos casos de irregularidades verificadas. Conclui-se que a

transferência das atribuições da SRF para o BACEN marcou uma nova era para o sistema

de consórcio no Brasil, tendo em vista o aumento da credibilidade no sistema por parte das

pessoas interessadas em adquirir bens por intermédio do consórcio. Isso pode ser verificado

a partir da intervenção do BACEN nas administradoras que operavam em desacordo às

normas por ele editadas, tendo como conseqüência o encerramento das atividades de várias

dessas administradoras.
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A partir da última metade da década de 90, tanto administradoras quanto

consorciados passaram a se sentir presos à determinadas regras (impostas pelo

Regulamento Geral do Consórcio – Circular BACEN n.º 2.196, de 30/06/1992) que

impediam uma prática mais flexível nas operações de consórcio. Finalmente, em 03 de

julho de 1997, o BACEN editou a Circular nº 2.766, trazendo anexo o novo

Regulamento Geral do Consórcio, que foi considerado pelos especialistas como a

formalização da desregulamentação do sistema de consórcio.

Diante de tudo isso, o mercado reagiu muito bem e o sistema hoje está mais forte,

com maior numero de participantes, como indicam os números mais recentes, fornecidos

pelo BACEN para os segmentos de veículos automotores e motocicletas:

Períodos Participantes em dia

Dezembro-1992 1.501.317

Dezembro-2000 1.674.378

Variação na Participação 11,53%
Fonte: BACEN, 2001.

Tabela 1. Mercado automobilístico no Brasil – jan a nov/2000

O funcionamento das administradoras de consórcio no Brasil, de forma legal,

depende de autorização do BACEN. Inicialmente, observa-se que as administradoras de

consórcios são empresas equiparadas às instituições financeiras para fins de autorização de

funcionamento, normatização e fiscalização de suas operações. Isso sem prejuízo da

observação das legislações societárias, contábeis, fiscais, trabalhistas e de funcionamento,

municipais, estaduais e federais.

Ressalta-se que os registros contábeis dos grupos de consórcios são efetuados

independentemente dos da administradora. Portanto, a partir dessa condição, quando citado

“na contabilidade dos grupos”, está-se considerando o registro de fato contábil em conta

que controla recursos de consorciados; e quando mencionado “na contabilidade da

administradora”, considera-se o registro de fato contábil da empresa, prestadora de

serviços que administra os recursos coletados dos consorciados.

Por se tratar este trabalho de  apresentação de um modelo para aplicação de um

método de custeio, com ênfase no gerenciamento de informações úteis para tomada de

decisões, as discussões sobre as operações dos grupos de consórcios, serão limitadas

àquelas que afetam os resultados da administradora.
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3. Activity Based Costing (ABC)

3.1. Considerações Iniciais

Como observado, o histórico do sistema de consórcio caracteriza-se pela ênfase

dada em uma administração voltada à obediência das normas de funcionamento editadas

pelos órgãos regulamentadores da atividade de consórcio. A ausência de obras dedicadas à

discussão da aplicação de sistemas de informações para a tomada de decisões, controles

gerenciais e avaliação de desempenho das administradoras de consórcio, e tendo em vista a

competitividade estabelecida no mercado entre essas empresas, tornam urgentes as

discussões em torno do assunto.

A falta de informações úteis, ou o seu não uso pelo tomador de decisões de uma

organização, geralmente faz com que o centro das atenções se volte para os custos de cada

operação. A fobia pela redução de custos na prestação de serviços tende ao

comprometimento da qualidade dos serviços prestados, o que, conseqüentemente, pode

definir um final indesejável, muitas vezes causador da descontinuidade dos negócios, com

grandes prejuízos financeiros para os seus proprietários.

A análise de custo-benefício para se tomar uma decisão, na maioria das vezes, foge

ao alcance daqueles que não dispõem das informações capazes de auxiliá-los. A decisão de

não ter um determinado custo, pode custar o preço de deixar de ganhar. E as

administradoras de consórcio não fogem à regra. São empresas que para administrar

recursos de terceiros, prestam serviços que, por sua vez, requerem um alto nível de

qualidade, pois, o consorciado, além de não dispor de tempo excedente, não está mais

disposto a manter negócios com uma empresa que não lhe forneça informações precisas,

com a clareza que permita prontamente seu entendimento. Se a meta é o crescimento, a

administradora deve a cada momento buscá-lo. E para alcançá-lo, é indispensável a

conquista da confiabilidade do consorciado.

3.2. Comparações com  Outros Métodos de Custeio

O Custeio Baseado em Atividades difere dos métodos tradicionais, particularmente

do Custeio por Absorção, pela utilização do rastreamento para identificar a relação do custo

com a atividade ou função, em detrimento dos rateios apoiados em estimativas,

normalmente, estabelecidas sem levar em conta critérios capazes de apropriar os custos

dentro da realidade da produção de bens e serviços. O ABC tenta evitar o caminho da

subjetividade para apropriação dos custos indiretos aos produtos. Um estudo aprofundado
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para verificação da relação custo versus objeto de custeio é exaustivamente desenvolvido

para, posteriormente, definir os direcionadores de recursos e de atividades.

Outra característica do ABC é que, apoiado em direcionadores de custos baseados

no consumo de recursos, classifica as atividades dentro de uma sistemática que permite

avaliar o desempenho do produto, das pessoas, do departamento ou da empresa como um

todo. Referindo-se às informações geradas pela Contabilidade para a tomada de decisões, o

Professor Nakagawa (1994, p. 21) assim descreve: “Além de mensurar com exatidão os

eventos, os objetos e transações de uma empresa, a contabilidade deverá preocupar-se

também com a acurácia da informação gerada, ou seja, com sua representatividade para o

tomador de decisões. Espera-se que a mensuração através do ABC seja capaz de motivar

os gestores a tomarem decisões que privilegiem as atividades cujos desempenhos tenham

como objetivo criar valor para os clientes e otimizar o lucro para os investidores”.

Considerando os diversos níveis de controle gerencial, o ABC apresenta-se como

uma ferramenta capaz de permitir as ações estratégicas da empresa. Para melhor ilustrar

essa afirmação, a tabela a seguir apresenta uma comparação entre as informações obtidas e

as tendências de resultados possíveis quando comparados o ABC com outros métodos

tradicionais de custeio.

Custeio Controle Gerencial Informações Tendências

Variável Tático Desempenho de produtos ou
departamentos

Eficácia no processo
produtivo

Absorção Operacional Custo unitário de produtos,
rentabilidade, qualidade e produtividade.

Ênfase na gestão
societária

ABC Estratégico Desempenho do indivíduo, das equipes e
da empresa como um todo

Aumento de
competitividade.

Fonte:  Nakagawa, 1994, p. 36 (Adaptado).

Tabela 2. Comparação do ABC com outros métodos de custeio

O Custeio Variável caracteriza-se por considerar tão-somente os custos variáveis

de produção dos produtos acabados. Portanto, o foco passa ser o produto.

Consequentemente, a informação obtida a partir do custeio variável fica limitada ao

desempenho do produto.

Nos métodos tradicionais de custeio como o por Absorção, pressupõe-se que são

os produtos que consomem os recursos. A utilização desses métodos, considerando os

procedimentos neles aplicados, leva à obtenção de resultados apurados por

produtos/serviços, bem como de forma global da empresa, sem se preocupar com o
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desempenho das partes integrantes do processo. Dada a forma de controle sobre os

resultados apurados, eles servem basicamente aos interesses societários, fornecendo poucas

informações úteis para a tomada de decisões gerenciais durante os processos

intermediários.

O ABC como já visto, é uma ferramenta de custeio que pressupõe o consumo dos

recursos pelas atividades, e o consumo de atividades pelos objetos de custeio. Por

considerar as várias fases (funções, processos, atividades, tarefas, etc.) vividas na empresa,

o ABC apresenta maior eficiência na análise de desempenho dos diversos níveis

organizacionais da empresa.

 A dinâmica na avaliação de desempenho é um dos pontos fortes do ABC.

Apresenta-se como ferramenta propulsora de informações gerenciais úteis à tomada de

decisões e oportunas à adoção de ações preventivas ou corretivas possíveis de mudar o

curso durante o processo.

3.3. Razões Favoráveis

As considerações em torno do ABC abordam uma série de vantagens que essa

ferramenta de custeio apresenta quando comparada com as demais. É de se destacar a

importância dos demais métodos e sistemas de identificação, mensuração e apropriação de

custos. Cada um tem sua aplicação nas mais variadas empresas, bastando que o perfil da

atividade desenvolvida, unido ao estilo, cultura e forma de tomar decisão praticados pelo

gestor, considere as informações assim geradas como úteis e suficientes para a tomada de

decisões.

Em se tratando da administração de consórcios, o trabalho desenvolvido e os

serviços por ela prestados, motivado pelo crescimento dos negócios no setor, seja pelas

mais diferenciadas formas de comercializar cotas de consórcios ou pela excelência no

atendimento ao cliente que o mercado consumidor exige, o ABC apresenta-se como o mais

adequado. Uma vez adotado, propicia às administradoras de consórcios a possibilidade de

estabelecer os controles das operações nas áreas de vendas e administrativas, avaliando

continuamente a dinâmica das atividades e os resultados alcançados. Rotinas repetitivas,

ociosidade de mão-de-obra e ineficácia nos objetivos são passíveis de identificação,

restando que as ações corretivas sejam tomadas para o alcance da meta final.

As administradoras de consórcios são empresas prestadoras de serviços em que

seus custos concentram-se na utilização de mão-de-obra e recursos tecnológicos voltados

para a informação. Essa estrutura de composição de custos das administradoras de

consórcios indica uma situação de baixa concentração de custos variáveis.
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4. Estrutura do Modelo ABC para Aplicação nas Administradoras de Consórcio

4.1. Apresentação do Modelo

O modelo para aplicação apresentado a seguir está estruturado nos seguintes

passos:

Primeiro: apresenta-se uma “estrutura básica do ABC para administradoras de

consórcios”, no qual demonstra-se de forma simples e de fácil evidenciação o nível

hierárquico existente entre a função, os processos e as atividades desenvolvidas e os objetos

de custeio nas administradoras de consórcios, bem como se relacionam as principais

atividades indispensáveis ao funcionamento desse tipo de atividade empresarial;

Segundo: apresenta-se um elenco de contas de resultado, extraídas do Plano

Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. Tais contas registram

os custos/despesas com “atributo H”1. As contas aqui apresentadas encontram-se em suas

formas sintéticas, cabendo análise para cada caso quando da necessidade de trabalho que

leve em consideração a aplicação do modelo em níveis de contas analíticas:

Recursos
Água e energia elétrica Pessoal – proventos Propaganda

Aluguéis Pessoal – encargos sociais Serviços de terceiros

Comunicação Pessoal – benefícios Serviços técnicos especializados

Materiais Pessoal – estagiários Depreciações

Tabela 3. Contas de despesas selecionadas para o estudo

Terceiro: dadas as características de alguns itens de custos/despesas, pode-se

deparar com situações em que os mesmos são fixos, variáveis ou mistos em relação ao

volume de atividades. Neste trabalho, considerou-se o seguinte:

a) Despesas de água: considerando o alto grau de dificuldade

encontrado para medir o consumo de água em cada atividade, sugere-se como direcionador

de recursos, o número de empregados que atuam no desenvolvimento das tarefas de cada

uma dessas atividades;

b) Despesas de energia elétrica: inicialmente, sugere-se a divisão em luz

e força. A energia elétrica consumida na iluminação do ambiente poderá ser mensurada por

                                                          
1 Atributo H: as instituições financeiras ou equiparadas são identificadas pelo BACEN no segmento
de mercado para o qual as referidas empresas atuam. Assim sendo, as administradoras de consórcios
são identificadas pelo atributo H.
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meio do levantamento de quantidades de lâmpadas, consumo unitário de cada lâmpada e o

tempo em que o ambiente permanece iluminado durante o período. A energia elétrica

consumida para funcionamento dos equipamentos, também poderá ser identificada por

intermédio de medidores especiais. Nos casos de impossibilidade de medi-la como no caso

do consumo para funcionamento de ar condicionado central, poderá adotar-se como

direcionador de recursos a quantidade de metros ocupados por cada centro de atividades;

c) Despesas de aluguéis: partindo do pressuposto que se trata de aluguel

de imóveis, totalmente utilizados para contribuir com a atividade fim da empresa, sugere-se

a adoção, como direcionador de recursos, o número de metros quadrados ocupados por cada

centro de atividades;

d) Despesas de comunicação: 1ª. Telefone: o uso dos telefones deve ser

monitorado constantemente, de maneira a permitir a identificação do usuário. Quando da

impossibilidade de monitoramento, sugere-se que a empresa mantenha, pelo menos em

nível de centros de atividades, linhas telefônicas exclusivas para efetuar ligações,

dispensando, assim, a figura do direcionador para alocar os recursos consumidos à

respectiva atividade; 2ª. Correspondências: os recursos consumidos pelas atividades

relativo aos serviços postais ou sistemas especiais de entrega de correspondências ou

documentos são de fácil identificação com o respectivo objeto de custeio, podendo aqueles

não identificáveis com o objeto, serem reconhecidos na respectiva atividade;

e) Despesas de materiais: parte dos materiais utilizados para

formalização da venda, emissões de contratos, emissão de boletos de cobrança etc. variam

de acordo com a quantidade de cotas atendidas; parte representa materiais diversos que são

consumidos, independentemente do número de cotas atendidas;

f) Despesas de pessoal – proventos e Despesas de pessoal – encargos

sociais: uma parte dessas contas (com vendedores, supervisores de vendas, gerentes de

vendas, cobradores etc.) é representada por comissão sobre os valores negociados ou

recebidos, portanto considerada variável;

g) Despesas de serviços de terceiros: é comum as administradoras de

consórcios terceirizarem parte de seus serviços a outras empresas. Tais empresas,

normalmente, recebem remuneração variável de acordo com os negócios concretizados ou

outras formas de cálculos que levam em conta a relação de fatores que possibilitam

identificar diretamente os serviços prestados com o respectivo objeto de custeio;

h) Despesas de Depreciações: Geralmente, maior parte dos valores de

despesas de depreciações são de fácil identificação com os centros de atividades das

administradoras de consórcios, tratam-se de depreciações de bens como: móveis e
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utensílios, hardwares, equipamentos de comunicação etc. Aos quais sugere-se alocação

direta dos valores de depreciações às atividades as quais esses bens estejam localizados.

Para fins de ilustração a estrutura apresentada nesse trabalho refere-se a uma

administradora de consórcios com as seguintes características:

a) a empresa opera com uma única unidade: matriz e dois departamentos:

um de vendas de cotas e formação de grupos de consórcios e outro de administração de

grupos de consórcios;

b) os registros contábeis da empresa são feitos de forma que os

custos/despesas incorridos no processo de “vendas de cotas e formação de grupos de

consórcios” são contabilizados em contas específicas do Ativo Circulante, acumulados até

o momento em que comece a registrar valores de receitas de Taxa de Administração,

quando inicia-se a baixa dos valores ativados, transferindo-os para as respectivas contas de

resultado.

Tais situações servem apenas para ilustrar uma situação que se pretende

apresentar. Cada administradora deve levar em conta a sua realidade para fins de aplicação

do modelo sugerido a seguir.

Função Administrar Grupos de Consórcios

Processos Vendas de Cotas e Formação de
Grupos de Consórcios

Administração de Grupos de
Consórcios

Desenvolver Projetos Cobrar Contribuições

Contatar Clientes
Atender Clientes e

Audiências Judiciais

Vender Cotas Realizar Assembléias

Supervisionar Vendas
Autorizar Faturamento

de bens

A
T
I
V
I
D
A
D
E
S

Apoiar Vendas Apoiar Administração

Objetos de Custeio

Grupos de consórcios em formação Grupos de consórcios em andamento

Figura 1. Estrutura Básica do ABC para Administradora de Consórcios
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Atividades Tarefas Recursos Consumidos (Despesas de)

Pesquisa de Mercado Pessoal, materiais e comunicaçãoDesenvolver Projetos

Lançamento de Grupo Pessoal, materiais e propaganda

Contatar Clientes Serviço de Telemarketing Pessoal, materiais. Comunicação,

depreciações e outras

Plantão (Vendas Internas)
Pessoal, materiais, comunicação,

propaganda e DepreciaçõesVender Cotas

Visitas (Vendas Externas)
Pessoal, materiais, comunicação,

propaganda e Viagens

Orientação aos Vendedores Pessoal, materiais e comunicaçãoSupervisionar Vendas

Checagem de Vendas Pessoal, materiais e comunicação

Gerenciamento de Vendas Pessoal, materiais, comunicação,

viagens e Processamento de dados

Cadastro e Controle de  Vendas Pessoal, materiais, comunicação, etc.Apoiar Vendas

Serviços de Terceiros Água e energia elétrica, serviços de

terceiros e Conservação e Outras

Tabela 4. Processo de Vendas de Cotas e Formação de Grupos de Consórcios

Atividades Tarefas Recursos Consumidos (Despesas de)

Emissão de Cobranças Pessoal, materiais, aluguéis,

depreciações e água e energia elétricaCobrar Contribuições

Cobrança de Clientes em Atraso Pessoal, materiais, depreciações,

comunicação, aluguéis e serviços

Atendimento Direto a

Consorciados

Pessoal, materiais, depreciações,

comunicação e água e energia elétricaAtender Clientes  e
Audiências Judiciais

Atendimento em Audiências Pessoal, materiais e serviços técnicos

Especializados

Realizar Assembléias
Realização de Assembléias Pessoal e materiais

Análise de Cadastros Pessoal, materiais e serviçosAutorizar

 Faturamento de Bens Registro de Contratos Pessoal, materiais, aluguéis e serviços

Administração Financeira Pessoal,  processamento de dados etc.Apoiar a
Administração

Contabilização das Operações Pessoal, processamento de dados etc.

Tabela 5. Processo de Administração de Grupos em Andamento
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   Recursos

Custos Diretos Custos Indiretos Outros Custos Indiretos

Fácil identificação com o

grupo de consórcio

Relativa dificuldade de

identificação com o grupo de

consórcio

Alto grau de dificuldade de

identificação com o grupo de

consórcio

Mensuração e alocação dos

recursos diretamente ao

grupo de consórcio

Mensuração e alocação dos

recursos ao grupo de

consórcio através de

rastreamento da relação

causal

Mensuração e alocação dos

recursos ao grupo de consórcio

através de rateios

GRUPOS DE

CONSÓRCIOS

Figura 2. Forma de Alocação Básica dos Custos nas Administradoras de Consórcios

5. Direcionadores de Recursos

Recursos Direcionadores
de Recursos

Atividades

 Água e Energia

Elétrica Desenvolver Projetos

Aluguéis
Contatar Clientes

Comunicação

Materiais

 Diversos

Vender  Cotas

Pessoal

   Serviços de

Terceiros

Supervisionar Vendas

Depreciações Apoiar Vendas

Figura 3. Processo de Vendas de Cotas e Formação de Grupos de Consórcios
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Recursos Direcionadores Atividades

Água e Energia Elétrica

   Aluguel
Cobrar Contribuições

 Comunicação Atender Clientes

    Materiais Realizar Assembléias

Pessoal

 Serviços de Terceiros

Autorizar Faturamento
de Bens

 Serviço Técnico

Depreciações
Apoiar

Administração

Figura 4. Processo de Administração de Grupos de Consórcios

6. Direcionadores de  Atividades

Objeto de CusteioAtividades Direcionadores de
Atividades Grupos em Formação

Desenvolver Projetos GRUPO “X”
Contatar  Clientes

Vender Cotas GRUPO “Y”
Supervisionar  Vendas

Apoiar Vendas GRUPO “Z”

Figura 5. Processo de Vendas de Cotas e Formação de Grupos de Consórcios

Objeto de Custeio
Atividades

Direcionadores de

Atividades Grupos em Andamento

Cobrar  Contribuições GRUPO “A”
Atender Clientes

 Realizar Assembléias GRUPO “B”
Autorizar Faturamento
Apoiar Administração GRUPO “B”

Figura 6. Processo de Administração de Grupos de Consórcios
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7. Comentários Sobre os Direcionadores de Recursos e de Atividades

Os comentários descritos a seguir partem de práticas observadas em uma

administradora de consórcios, considerada de médio porte. Consequentemente, seu grau de

complexidade pode ser diferente de outras, sejam elas de maior ou menor porte.

Devendo,portanto, cada administradora fazer um estudo detalhado para rastreamento de

seus custos e despesas.

•  Despesas de água e energia elétrica: Água – considerado o alto grau de

dificuldade encontrado para medir o consumo de água em cada atividade, sugere-

se como direcionador de recursos, o número de empregados que atuam no

desenvolvimento das tarefas de cada uma dessas atividades; Energia elétrica –

inicialmente, sugere-se a divisão em luz e força. A energia consumida na

iluminação do ambiente poderá ser mensurada por meio do levantamento de

quantidades de lâmpadas, consumo unitário de cada lâmpada e tempo em que o

ambiente permanece iluminado durante o período. A energia consumida para

funcionamento dos equipamentos, também poderá ser identificada por intermédio

de medidores especiais.  Nos casos de impossibilidade de medi-la, como no caso

do consumo para funcionamento de ar condicionado central, poderá adotar como

direcionador de recursos a quantidade de metros quadrados ocupados por cada

centro de atividades.

•  Despesas de Aluguéis: partindo do pressuposto que trata-se de aluguel de imóveis,

totalmente utilizados para contribuir com a atividade fim da empresa, sugere-se a

adoção, como direcionador de recursos, o número de metros quadrados ocupados

por cada centro de atividade.

•  Despesas de Comunicação: Telefone – O uso dos telefones deve ser monitorado

constantemente, de maneira a permitir a identificação do usuário. Quando da

impossibilidade de monitoramento capaz de gerar as informações necessárias para

relacionar o contato com seu objetivo, sugere-se que a empresa mantenha, pelo

menos em nível de centros de atividades, linhas telefônicas exclusivas para efetuar

ligações, resolvendo assim o problema do direcionador de recursos consumidos

pelas atividades; Correspondências – os recursos consumidos pelas atividades

relativo aos serviços postais ou sistemas especiais de entrega de correspondências

ou documentos são de fácil identificação com o respectivo objeto de custeio;

•  Despesas de Pessoal: as despesas de pessoal podem ser divididas em duas

categorias: as despesas de pessoal fixas, e as despesas de pessoal variáveis
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decorrentes do processo de vendas de cotas e formação de grupos de consórcios ou

do processo de administração de grupos de consórcios.

Para as despesas de pessoal  fixas no processo de vendas de cotas e formação de

grupos, sugere-se a adoção do número de cotas vendidas no período, em cada grupo, como

direcionador dos recursos consumidos no respectivo período. E para as despesas de pessoal

variáveis, tendo em vista que a base de cálculo dessas despesas (comissões e encargos

sobre comissões) é o valor do bem referenciado no contrato de adesão, sugere-se que seja

adotado como direcionador de recursos o montante dos valores dos bens objetos dos

contratos negociados no período.

Para as despesas de pessoal fixas no processo de administração de grupos, sugere-

se a adoção de sistema de registro de tempo efetivo dedicado ao desenvolvimento das

tarefas identificáveis com os objetos de custeio, e nos demais casos sugere-se adotar como

direcionador o número de consorciados ativos em cada grupo em andamento administrado.

E para as despesas de pessoal variáveis, devido a característica de fácil identificação com

os objetos de custeio, sugere-se que seja adotado (a exemplo das despesas de pessoal

varáveis do processo de vendas de cotas e formação de grupos) como direcionador o valor

que serve de base para o cálculo das citadas despesas de pessoal variáveis. Exemplo: o

direcionador de recursos para uma suposta despesa de comissão e respectivos encargos

sociais, pagos a cobradores, será o montante do valor recebido de cada grupo de consórcio

cobrado.

•  Despesas de Processamento de Dados: sugere-se como direcionador de recursos

consumidos, o número de terminais destinados ao uso de cada centro de atividade.

•  Despesas de Serviços de Terceiros: as despesas de serviços de terceiros de fácil

identificação, deverão ser alocadas diretamente ao objeto de custeio. Exemplo: as

despesas com consultas ao serviço de proteção ao crédito, representam um recurso

consumido no centro de atividade de “Autorização de Faturamento de Bens”,  o

qual poderá utilizar como direcionador de atividade ao objeto de custeio, o

consorciado do respectivo grupo de consórcio. Nos demais casos sugere-se alocar

tais recursos no centro de atividade “Apoio” (vendas... ou administração...),  e

como direcionador de atividade, sugere-se adotar o número de cotas vendidas, para

o caso de grupos de consórcio em formação, e o número de consorciados ativos,

para os grupos em andamento.

•  Despesas de Serviços Técnicos Especializados:  os serviços técnicos

especializados, podem não ser de fácil identificação com o objeto de custeio, mas,
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de forma diferente, geralmente são de fácil identificação com as  respectivas

atividades da administradora.

Dadas as características dos serviços técnicos especializados serem bastante

parecidas com as dos serviços de terceiros, sugere-se a adoção dos mesmos critérios de

identificação dos direcionadores de recursos apresentados sugeridos para esses serviços, ou

seja, alocar os recursos no centro de atividade “Apoio” (vendas.... ou administração...) e

como direcionador de atividade sugere-se adotar o número de cotas vendidas, para o caso

de grupos de consórcio em formação, e o número de consorciados ativos, para os grupos

em andamento.

Despesas de Depreciações: grande parte das despesas de depreciações é de fácil

identificação com os centros de atividades das administradoras, pois trata-se de

depreciações de bens como: móveis e utensílios, hardwares, equipamentos de comunicação

etc., os quais, geralmente mantêm-se de forma que pode-se considerar até permanente

dentro de seus respectivos centros de atividades. Nesse sentido, sugere a alocação direta dos

valores de depreciações às atividades as quais esses bens estejam localizados.

8. Resistência na Implementação do ABC

O ABC (Activity Based Costing) tem como forte característica a de provocar

mudança de atitudes nas pessoas. Essa mudança ocorre em todos os níveis da empresa. Do

mais humilde colaborador interno até o mais alto posto de gestão. É fundamental que cada

indivíduo esteja preparado e esclarecido sobre o papel por ele desempenhado. Uma vez

definidas as regras não devem ser quebradas, senão por fato relevante que justifique tal

rompimento.

Adaptar-se a um novo cenário de mercado de trabalho é uma situação

inquestionável pela maioria, mas aceitar as mudanças necessárias e permitidas para o

indivíduo incluir-se nessa nova realidade ainda é um “tabu” difícil de ser quebrado.

A etapa que antecede a implementação é de extrema importância para a

administração da empresa. Essa etapa é aquela em que a alta administração toma

conhecimento do funcionamento do ABC e as vantagens que este pode propiciar, bem

como os custos financeiros para sua implementação, as adaptações necessárias e a forma

como interagem: o indivíduo, as equipes e a empresa como um todo. Essa etapa, geralmente

já é conduzida por meio da contratação de consultorias detentoras de conhecimentos

teóricos e práticos aprofundados do ABC, capazes de assegurar à administração da empresa

que essa nova ferramenta pode realmente ser útil para satisfazer às necessidades e

expectativas dos tomadores de decisões.
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9. Considerações Finais

Demonstrar os benefícios que uma ferramenta como o ABC – Custeio Baseado em

Atividades pode propiciar aos gestores no processo de tomada de decisão é nos dias atuais,

tarefa até considerada de pouca complexidade. As mudanças impostas pelos ambientes

externos das empresas levam seus administradores a buscarem algo que os coloquem mais

próximos dessa realidade. A competitividade existente, fruto de alta velocidade em que

circulam as informações no mundo (globalização), torna a cada dia mais indispensável a

substituição das técnicas aplicadas para administrar amparadas em bases domésticas, por

técnicas modernas aplicadas com base em conhecimentos teóricos praticáveis

eficientemente, capazes de gerar os benefícios esperados, e colocar a empresa em condições

de competitividade em relação ao mercado.

A administração de consórcios baseia-se na administração dos recursos coletados e

na comunicação com os respectivos consorciados, além do atendimento aos fornecedores

dos bens por eles adquiridos. A administração de tais recursos é feita sob normas

específicas, mediante procedimentos, considerados simples e de fácil controle sobre as

origens e aplicações dos mesmos. Pessoal altamente treinado para bem informar, aliado a

um sistema amplo e confiável que antecipe as informações, levando-as até o consorciado

antes que ele as procure, faz diferença entre administradoras. O consórcio é um negócio que

opera num mercado em que não basta cumprir o Regulamento editado pelos órgãos

normatizadores e fiscalizadores, tem que atuar com absoluta transparência com o

consorciado.

Todas essas preocupações podem não ser suficientes caso não sejam levados em

consideração o planejamento, o controle e a avaliação das ações tomadas na

administradora. Quando se vende uma cota “mal vendida”2; quando se cobra mal um

consorciado inadimplente; quando há mão-de-obra excedente ou insuficiente; quando se

decide lançar um novo produto etc.; tratam-se de situações que os gestores têm extrema

dificuldade em identificá-las e, maior dificuldade ainda em tomar decisões acertadas no

sentido das ações corretivas necessárias.

Portanto, o presente trabalho defende a utilização de uma ferramenta que

possibilita tais ações em tempo real, tendo como uma de suas características a aplicação

mínima de mão-de-obra na obtenção do melhor resultado. Identificar as tarefas repetitivas

sendo executadas em centros de atividades diferentes; identificar tempo de mão-de-obra

                                                          
2 Considera-se “má venda”, a venda de uma cota de consórcio para um consorciado que demonstra
não possuir nenhuma condição econômico-financeira para honrar suas obrigações junto ao respectivo
grupo – um potencial consorciado a desistir e gerar um custo adicional na tarefa de substituí-lo.
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ocioso ou verificar que não valeu a pena investir certo capital para lançar determinado

grupo de consórcio, pode não ser o que se pretende, mas é certo que é o caminho para não

continuar convivendo com tais incertezas e praticando os mesmos erros de gestão.

Considerada a escassez de bibliografia publicada nas áreas de planejamento,

controle e avaliação de desempenho das administradoras de consórcios, sugere-se que o

presente artigo sirva como um ponto de partida para outras pesquisas, com base na

ferramenta aqui abordada ou outras possíveis para que o assunto possa tornar-se alvo de

maior discussão entre os profissionais que atuam no sistema de consórcio. Amparando-se

na contabilidade como maior banco de dados para a geração de informações úteis à tomada

de decisão na maioria das empresas, entende-se que as administradoras de consórcios não

são exceções e os seus relatórios gerenciais podem ser elaborados a partir desse banco de

dados. Entretanto, cabe ressaltar que cada caso deve ser analisado com vistas aos processos

e as características de cada administradora.

A análise do custo-benefício tem que ser feita. Uma informação não pode custar

mais do que ela vale. É de fundamental importância que antes de decidir aplicar essa ou

outra ferramenta para o alcance dos objetivos aqui sugeridos, que as empresas analisem

bem qual o nível de profundidade que pretendem atingir em sua análise de desempenho,

para, a partir daí, planejar e estabelecer os controles necessários para a concretização de tais

objetivos.
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