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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise comparativa entre o 

ABC - Activity Based Costing (Custeio  Baseada em Atividades) e o GECON – Sistema de 
Informação de Gestão Econômica, apresentando os pontos semelhantes e as diferenças 
relevantes entre esses dois modelos gerenciais aplicados a uma empresa prestadora de 
serviços. 

O fundamental e desejável seria que a empresa tivesse sempre um sistema flexível 
suficiente que propiciasse todas as informações necessárias para avaliar a lucratividade de 
um cliente que são basicamente as seguintes: (a) margem de contribuição de cada cliente 
(GECON); e (b) custo do serviço de cada cliente (gastos diretos + gastos indiretos) (ABC).   

Palavras chave: serviços, comparação, GECON e ABC 
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1. Introdução 

 

Com o aumento da competitividade entre as empresas, a gestão dos custos passou 

a ser decisiva para o sucesso da organização. Visto que o preço do produto é definido pelo 

mercado, salvo em algumas exceções, uma das poucas maneiras de obter uma margem de 

lucro razoável é através da racionalização dos custos de produção. Um adequado estudo 

desses custos pode proporcionar maior eficiência nos processos produtivos e também 

possibilita um maior controle das atividades realizadas pela empresa e uma adequada 

estratégia de ações futuras para aumentar sua participação no mercado. 

Com esse novo contexto da economia, a Contabilidade de Custos passa a ser 

utilizada em outros campos, além do industrial. No caso de instituições de natureza 

diferente da industrial, tais como instituições financeiras, empresas comerciais, firmas de 

prestação de serviços, o uso da Contabilidade de Custos para efeito de balanço parecia 

irrelevante, devido à ausência de estoques. No entanto, passou-se a explorar seu potencial 

para o controle e até para as tomadas de decisões. Dentre essas instituições, é cada vez mais 

significativo o crescimento das atividades empresariais relacionadas com a prestação de 

serviços.  

Neste sentido, o objetivo central do trabalho consiste em  uma análise comparativa 

entre o ABC - Activity Based Costing (Custeio Baseado em Atividades) e o GECON – 

Sistema de Informação de Gestão Econômica, aplicados em uma empresa prestadora de 

serviços, consubstanciando os pontos convergentes e divergentes dos dois modelos, de 

modo a evidenciar  as características qualitativas de ambos, contribuindo, assim, para o 

resultado otimizado da empresa.  

A técnica de pesquisa aplicada é a da pesquisa bibliográfica, além dessa revisão 

bibliográfica o estudo propõe um exemplo prático utilizando tanto o ABC - Activity Based 

Costing quanto o GECON – Sistema de Informação de Gestão Econômica em uma empresa 

prestadora de serviços.  

O trabalho está estrutura em quatro seções, além desta introdução: Sistema de 

Informação de Gestão Econômica – GECON, Activity Based Costing - ABC, Análise 

Comparativa entre o ABC e o GECON e conclusão. A seção sobre GECON descreve os 

conceitos do referido sistema, a seção do ABC descreve seus principais conceitos. A seção 

seguinte apresenta uma análise comparativa entre o ABC e o GECON, através de um  

exemplo prático em uma empresa de serviço de Contabilidade, e, em seguida são 

apresentadas as conclusões. 
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2. Sistema de Informação de Gestão Econômica – GECON 

O modelo GECON foi desenvolvido pelo Departamento de Contabilidade e 

Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo, sob a orientação do Professor Doutor Armando Catelli. De acordo com Catelli 

(1999), o GECON significa administração por resultado, tendo como objetivo a otimização 

dos resultados por meio da melhoria da produtividade e da eficiência operacionais. Catelli 

(1999), também enfatiza que o escopo do GECON é inteiramente voltado para a eficácia 

empresarial, cuja concretização se verifica pela otimização do resultado econômico. Além 

disso, o GECON compreende um sistema de gestão e um sistema de informação. 

Na concepção de Catelli e Guerreiro (1994): 

“O GECON é estruturado dentro de uma concepção ‘holística’ e 

compreende a integração dos seguintes elementos: 

modelo de gestão...; 

modelo de decisão...; 

modelo de mensuração do resultado...; 

modelo de informação...;” 

Estes elementos do GECON serão estudados nos tópicos seguintes. 

 

2.1 Modelo de Gestão 

O modelo de gestão busca identificar os conceitos relativos aos procedimentos de 

gestão de uma entidade. Conforme Catelli (1999), gestão é um processo que visa a tomada 

de decisões para a operacionalização de um negócio. O processo de gestão compreende o 

planejamento, execução e controle. Para Cruz (1991), gestão é “processo de tomada de 

decisão, baseado no conjunto de conceitos e princípios que visa garantir a consecução da 

missão da organização.” 

Conforme Catelli (1999), o sistema de gestão no modelo GECON diz respeito ao 

processo de planejamento, execução e controle operacional das atividades e é estruturado 

com base na missão da empresa, em suas crenças e valores, em sua filosofia administrativa 

e em um processo de planejamento estratégico que busca em última instância a excelência 

empresarial e a otimização do desempenho econômico da empresa. 
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2.2 Modelo de decisão 

Esse modelo é relativo ao processo de tomada de decisões. Entende-se por 

decisões uma ação resultante da escolha de uma alternativa, objetivando resolver 

determinado problema. 

O resultado econômico é visto como a melhor medida da eficácia empresarial, 

sendo que o desempenho dos gestores é avaliado pelo resultado econômico que atinge, em 

relação ao previamente estabelecido.  

O modelo de decisão deve ser único, devendo ter como pressuposto o método do 

custeio variável, apurar a margem de contribuição em função dos aspectos econômicos e 

financeiros dos eventos e em conformidade com o processo físico/operacional. 

 

2.3 Modelo de Mensuração 

Na concepção do GECON, Guerreiro (1989) aponta que a busca por um conceito 

de lucro, que a nível teórico e prático mais se aproxime do conceito do lucro econômico, 

deve se pautar nos seguintes princípios básicos, os quais destacamos a seguir: 

• Os ativos devem ser avaliados pelo potencial de benefício futuro que geram para a 

empresa. A variação do poder aquisitivo da moeda deve ser considerada; 

• O patrimônio líquido deve representar o valor atual mínimo da empresa; 

• Os resultados das atividades são obtidos através da utilização dos conceitos de preço de 

transferência, custo de oportunidade e avaliação pelo preço de mercado; 

• O preço de transferência é utilizado para demonstrar a receita, que uma atividade 

realiza, por ter gerado bens/serviços a outra. O valor a ser pago por uma atividade, por 

receber produtos/serviços de outra atividade; 

• O preço de transferência é mensurado pelo preço de mercado à vista; 

• A receita é reconhecida quando ocorre um acréscimo do valor dos bens; 

• Os custos e despesas realizados para gerar as receitas serão mensurados pelos valores 

praticados na condição de pagamento à vista; e 

• É utilizado o conceito de custeio direto, com a finalidade de medir a margem de 

contribuição das atividades, na margem global da empresa;  
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2.4 Modelo de Informação 

O modelo de informação, de acordo com Libonati (1996): 

“expõe as características das informações a serem processadas 

e apresentadas pelo sistema de informação. Neste sentido, modelo de 

informação é influenciado pelos modelos de gestão, de decisão e de 

mensuração. A partir do funcionamento do sistema de informação, os 

papéis são invertidos, ou seja, a informação é que influencia a 

tomada de decisões.” 

De acordo com Catelli (1999), o modelo de informação deve ser estruturado de tal 

forma que facilite as ações dos gestores para a otimização do resultado. Neste contexto, o 

sistema GECON pressupõe a utilização de um sistema de processamento eletrônico de 

dados com as seguintes características: permita que as informações sejam distribuídas aos 

gestores e acessadas diretamente por eles, conforme suas necessidades; permita facilidade 

de interação do usuário, seja um banco de dados unificado e estruturado pelo conceito de 

engenharia de informações, forneça informações com oportunidade para ações gerenciais 

no momento da ocorrência dos eventos e que espelhe o que realmente ocorre em nível 

operacional. 

 

3. Activity Based Costing – ABC 

O custeio baseado em atividades – ABC surge em virtude do avanço tecnológico e 

crescente complexidade dos sistemas de produção com uma grande diversidade de produtos 

e modelos fabricados pelas empresas. De acordo com Martins (1996), em virtude do 

exposto acima é importante um tratamento na alocação dos custos fixos de fabricação aos 

produtos, pois os mesmos graus de arbitrariedade e de subjetividade eventualmente 

tolerados no passado podem provocar hoje enormes distorções. Essas dependerão dos dois 

fatores citados: proporção dos custos indiretos no total e diversificação das linhas de 

produto. 

O sistema de custeio tradicional, conforme aponta Kaplan e Cooper (1998) só 

responde à seguinte pergunta: “Como a organização pode alocar custos para a geração de 

relatórios financeiros e controle de custos departamentais?”.  

Segundo Kaplan e Cooper (1998:93-94), o ABC pretende responder as seguinte 

perguntas: 
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“(1) Que atividades estão sendo executadas pelos recursos 

organizacionais?; (2) Quanto custa executar atividades 

organizacionais e processos de negócios?; (3) Por que a organização 

precisa executar atividades e processos de negócios?; e (4) Quanto de 

cada atividade é necessário para os produtos, serviços e clientes da 

organização?” 

O foco do ABC não é alocar os custos aos produtos para fim de apuração do valor 

do estoque. O ABC tem como foco identificar as razões que justificam os recursos 

consumidos pela organização. 

De acordo com Miranda (1999), o sistema ABC é baseado no pressuposto de que 

custos são direcionados por atividades requisitadas pelo processo produtivo e levados aos 

produtos. Nesse sistema, os custos indiretos são, num primeiro estágio, associados às 

atividades e num segundo estágio são alocados aos produtos através de direcionadores de 

custos. No segundo estágio está a característica mais importante do ABC, não apenas a 

natureza da alocação (através de atividades no ABC) diferente do tradicional sistema de 

custeio, mas também o número de bases de alocações usadas é bem maior. 

O sistema de custeio baseado na atividade relaciona custos relativos a recursos 

com atividade e usam geradores de custo da atividade para relacionar custos da atividade a 

objetos. Esse processo pode ser observado através da figura 1 apresentada por Cogan 

(1997), adaptada para esse trabalho, que representa um modelo conceitual do ABC. 

 

 
 
Geradores de 
Custos de recursos 
 
 
 
 
 
Geradores de custo  
da atividade 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Cogan (1997) 

Figura 1. Modelo do ABC 

RECURSO 
(1) 

RECURSO 
(2) 

RECURSO 
(3) 

ATIVIDADE 
(1) 

ATIVIDADE 
(2) 

ATIVIDADE 
(3) 

Objetos de custo: 
produtos, serviços e clientes 
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O sistema ABC é desenvolvido, de acordo com Kaplan e Cooper (1998) com base 

em uma série de quatro etapas seqüenciais.  

Etapa 1: Desenvolver o dicionário de atividades – Ao desenvolver um sistema 

ABC, a organização identifica inicialmente as atividades que estão sendo executadas por 

seus recursos indiretos e de apoio. A identificação de atividades culmina com a criação de 

um dicionário de atividades que relaciona e define cada grande atividade executada. O 

número de atividades que será incorporada no dicionário é um função do propósito do 

modelo e da dimensão e complexidade da unidade organizacional que está sendo estudada. 

Etapa 2: Determinar quanto a organização está gastando em cada uma de 
suas atividades – Os geradores de custo de recursos associam os gastos e as despesas 

conforme informações geradas pelo sistema financeiro ou contábil da organização, às 

atividades executadas. Não são necessários estudos abrangentes de tempo e movimento 

para associar os custos de recursos às atividades executadas. A meta é ser aproximadamente 

correto, e não precisamente incorreto, como ocorre com praticamente todos os sistemas 

tradicionais de custeio de produtos. Em suma, no final dessa etapa a organização conhece 

as despesas caracterizadas pelas atividades executadas. 

Etapa 3: Identificar produtos, serviços e clientes da organização – Essa etapa 

se caracteriza na escolha dos produtos, serviços e clientes que serão associados os gastos já 

incorporado as atividades. 

Etapa 4: Selecionar geradores de custos da atividade que associam os custos 
da atividade aos produtos, serviços e clientes da organização – A ligação entre 

atividades e objetos de custo como produtos, serviços e clientes é feita por meio de 

geradores de custo da atividade. Um gerador de custo da atividade é uma medida 

quantitativa do resultado de uma atividade. Por exemplo: atividade usar máquina tem como 

gerador de custos da atividade horas máquinas. A seleção de um gerador de custo da 

atividade reflete uma compensação subjetiva entre precisão e custo de medição, ou seja, na 

escolha do gerador de custo deve-se observar a relação custo e benefício dessa escolha para 

o sistema de informação da empresa. 

Segundo Ostrenga (1997), o custeio baseado em atividades (ABC) expressa o 

conceito de que um negócio é uma série de processos inter-relacionados que são 

constituídos por atividades que convertem insumos em atividades. Portanto, a crença 

fundamental por trás dessa abordagem é que os custo é causado e suas causas podem ser 

gerenciadas.  
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4. Estudo Comparativo entre o ABC e o GECON 

 

 Nessa seção do trabalho é apresentada a aplicação dos fundamentos teóricos de 

ambos os sistemas (ABC e GECON), através de um exemplo prático que pretende 

demonstrar a utilização de cada um no ramo de prestação de serviços, permitindo ao leitor 

observar vantagens e limitações dos modelos. 

 Vamos supor uma empresa que presta serviços de contabilidade deseja conhecer 

melhor a lucratividade de um cliente (cliente “A”), com o qual a empresa fechou 

recentemente um contrato de prestação de serviços por $ 6.500,00. Além dessa receita do 

Cliente “A”, a empresa tem receitas de $ 30.000 com outros clientes da empresa prestadora 

de serviços contábeis. 

 A empresa de contabilidade possui três atividades: fiscal, pessoal e contabilidade. 

A atividade fiscal é responsável pelo levantamento dos tributos devidos pela empresa. A 

atividade de pessoal é responsável em identificar os gastos relativos aos recursos humanos 

dos clientes. Por fim, a atividade de contabilidade recebe os dados das atividades de pessoal 

e fiscal e juntamente com outros registros contábeis compila esses dados e transforma no 

produto final da empresa que é o chamado relatório contábil. 

Na Tabela 1, é apresentada a estrutura de custos diretos e indiretos da empresa de 

contabilidade. Os custos diretos estão segregados por atividades e os custos indiretos serão 

alocados às atividades de acordo com os direcionadores de custos apropriados. 
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CUSTOS QUANT. 
FUNC. 

VALOR 
($) 

DIRECIONADORES DE 
CUSTOS P/ ATIVIDADES 

CUSTO DIRETO – CONTAB.    
    Funcionários 4 3.000,00  
    Aluguel de Software  1.000,00  
    Soma  4.000,00  
CUSTO DIRETO – FISCAL    
    Funcionários 2 1.000,00  
    Aluguel de Software  500,00  
    Soma  1.500,00  
CUSTO DIRETO – PESSOAL    
    Funcionários 3 1.500,00  
    Aluguel de Software  500,00  
    Soma  2.000,00  
CUSTOS INDIRETOS    
    Diretoria 2 15.000,00 Horas de mão-de-obra direta 
    Energia  1.000,00 Horas de mão-de-obra direta 
    Telefone  700,00 Nº de chamadas solicitadas 
    Material de Expediente  800,00 Nº de requisições solicitadas 
    Aluguel do Escritório  1.000,00 Área ocupada 
    Depreciação de Computadores  1.500,00 Nº de Computadores 
    Soma  20.000,00  
TOTAL  27.500,00  

Tabela 1. Estrutura de Custos em Relação as Atividades 

 

4.1 Solução pelo ABC – Custeio Baseado em Atividades 

Os recursos não identificados diretamente às atividades deverão ser alocados às 

mesmas através de seus respectivos direcionadores de custos, conforme demonstrado na 

Tabela 2.  

ATIVIDADE HORAS MÃO-
DE-OBRA 
DIRETA 

Nº DE 
CHAMADAS 

TELEFON. 

Nº DE  
REQUISI-

ÇÕES 

Nº DE  
COMPUTA-

DORES 

ÁREA 
OCUPADA 

Contabilidade 640 250 60 4 40% 
Fiscal 320 150 30 2 30% 
Pessoal 480 100 50 3 30% 
Total 1.440 500 140 9 100% 

Tabela 2. Direcionadores de Custos para as Atividades 
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A Tabela 3 evidencia a parcela dos custos indiretos utilizada por cada atividade, de 

acordo com seus direcionadores de custos. A seqüência de cálculo para obter o custo das 

atividades, tendo como base a alocação dos gastos com a diretoria, foi a seguinte:  (a) Custo 

unitário do direcionador: custos com a diretoria ÷ horas mão-de-obra direta = $ 15.000,00 ÷ 

1.440 = $ 10,4166/hm; e (b) Custo da atividade: custo unitário do direcionador x nº de 

direcionadores da atividade = $ 10,4166 x 640 = $ 6.666,67 (contabilidade); $10,4166 x 

320 = $ 3.333,33 (fiscal); e $ 10,4166 x 480 = $ 5.000,00 (pessoal). Não será demonstrado 

o cálculo efetuado para todas as atividades, no entanto, os custos das atividades podem ser 

observados na tabela abaixo. 

CUSTOS CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL TOTAL 
Diretoria 6.666,67 3.333,33 5.000,00 15.000,00 
Energia 444,44 222,22 333,33 1.000,00 
Telefone 350,00 210,00 140,00 700,00 
Material de Expediente 342,86 171,43 285,71 800,00 
Aluguel do Escritório 400,00 300,00 300,00 1.000,00 
Depreciação de 
Computadores 

666,67 
 

333,33 500,00 1.500,00 

Total 8.870,63 4.570,32 6.559,05 20.000,00 

Tabela 3. Custos Indiretos por Atividades 

Após alocados os custos diretos e indiretos às atividades, é possível saber o total 

de custos de cada atividade, para que em seguida os custos sejam transferidos para o 

Cliente “A” e para os demais clientes. (Tabela 4) 

ATIVIDADES CUSTOS 
DIRETOS 

CUSTOS 
INDIRETOS 

TOTAL 

Contabilidade 4.000,00 8.870,63 12.870,63 
Fiscal 1.500,00 4.570,32 6.070,32 
Pessoal 2.000,00 6.559,05 8.559,05 
Total 7.500,00 20.000,00 27.500,00 

Tabela 4. Custo Total das Atividades 

Então, procede-se a alocação dos custos das atividades aos clientes, através dos 

direcionadores das atividades. Os gastos com mão-de-obra direta podem ser alocados 

diretamente aos clientes, devido à existência de apontamentos que registram o número de 

horas consumidas por cada cliente em cada atividade. Supondo que os clientes utilizam as 

atividades, de forma homogênea, tem-se que o custo médio referente a mão-de-obra direta 

da atividade “contabilidade” é $ 4,69/hora ($ 3.000/640 horas). Esse valor unitário será 
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multiplicado pelo número de horas consumidas pelo Cliente “A” (Tabela 5). Similarmente 

se fará o mesmo cálculo para as duas outras atividades (fiscal e pessoal). 

ATIVIDADES HORAS CONSUMIDAS 
CLIENTE “A” 

VALOR DA 
HORA 

MÃO-DE-OBRA 
CLIENTE “A”  

Contabilidade 120 4,69 562,50 
Fiscal 60 3,13 187,50 
Pessoal 100 3,13 312,50 
  Total 1.062,50 

Tabela 5. Mão-de-obra Direta do Cliente “A” 

Embora os gastos com aluguel do software possam ser identificados às atividades, 

não é possível alocá-los diretamente aos clientes, sendo necessário que os mesmos sejam 

adicionados aos custos indiretos de acordo com as atividades e posteriormente alocados aos 

clientes através dos direcionadores de atividades. (Tabela 6) 

ATIVIDADES CUSTOS 
INDIRETOS 

CUSTOS FIXOS 
IDENTIFICADOS 

TOTAL 

Contabilidade 8.870,63 1.000,00 9.870,63 
Fiscal 4.570,32 500,00 5.070,32 
Pessoal 6.559,05 500,00 7.059,05 

Tabela 6. Custos Fixos Identificados 

Os recursos não identificados diretamente com os clientes deverão ser alocados 

através de direcionadores de custo para os clientes que são apresentados na Tabela 7. 

ATIVIDADES DIRECIONADORES CLIENTE 
“A” 

OUTROS 
CLIENTES 

TOTAL 

Contabilidade Nº de lançamentos 450 1.000 1.450 
Fiscal Nº de lançamentos 350 900 1.250 
Pessoal Nº de funcionários  

dos clientes 
20 60 80 

Tabela 7. Direcionadores de Custos das Atividades para o Cliente “A” 

Para custear o Cliente “A”, foram adotados os seguintes procedimentos: para a 

atividade de contabilidade são utilizados 1.450 lançamentos mensais, cujo custo é de $ 

9.870,63, resultando num custo unitário de $ 6,8073 por lançamento. Uma vez que o 

Cliente “A” utiliza 450 lançamentos por mês, o custo da atividade de contabilidade para 

esse cliente é de $ 3.063,30. Para as demais atividades deve-se proceder da mesma forma. 

(Tabela 8) 
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ATIVIDADES VALOR ($) 
Contabilidade 3.063,30 
Fiscal 1.419,69 
Pessoal 1.764,76 
Total 6.247,75 

Tabela 8. Alocação dos Custos Indiretos ao Cliente “A” 

 Na Tabela 9 pode ser observado o custo total do cliente “A” por atividade.  

ATIVIDADES CUSTOS 
DIRETOS 

CUSTOS 
INDIRETOS 

TOTAL 

Contabilidade 562,50 3.063,30 3.625,80 
Fiscal 187,50 1.419,69 1.607,19 
Pessoal 312,50 1.764,76 2.077,26 
Total 1.062,50 6.247,75 7.310,25 

Tabela 9. Custo Total do Cliente “A” por Atividade 

 A Tabela 10 apresenta a demonstração do resultado sob a ótica do ABC, a qual 

aponta que o cliente “A” não é lucrativo, pois está obtendo um resultado negativo de $ 

810,25. Já os outros clientes estão gerando um resultado positivo de $ 9.810,25 e portanto 

absorvendo o prejuízo causado com o cliente “A” e deixando a empresa com um resultado 

total de $ 9.000,00. 

DESCRIÇÃO CLIENTE “A” OUTROS CLIENTES TOTAL 
Receita de Serviços 6.500,00 30.000,00 36.500,00 
Custos Diretos (1.062,50) (4.437,50) (5.500,00) 
Custos Indiretos (6.247,75) (15.752,25) (22.000,00) 
Resultado (810,25) 9.810,25 9.000,00 

Tabela 10. Projeção do Resultado – Sistema ABC 

 

4.1 Solução pelo GECON – Sistema de Informação de Gestão Econômica 

Inicialmente para realizar a análise através da concepção do GECON é preciso 

conhecer o menor preço no mercado à vista da atividade de pessoal e fiscal, que são $ 

400,00 e $ 500,00 respectivamente. Esses valores representam os preços de transferências 

dessas atividades e serão repassados posteriormente para a atividade de contabilidade. 

A Tabela 11 demonstra a projeção do resultado sob a ótica do GECON. 
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DESCRIÇÃO CLIENTE 
“A” 

OUTROS 
CLIENTES 

TOTAL 

ATIVIDADE FISCAL    
Receita Operacional (1) 400,00 2.000,00 2.400,00 
Custo Total (2) (187,50) (812,50) (1.000,00) 
(I) Margem Operacional (1-2) 212,50 1.187,50 1.400,00 
Custos Fixos Identificados (3)   (500,00) 
(II) Margem de Contribuição (1-2-3)   900,00 
    
ATIVIDADE PESSOAL    
Receita Operacional (4) 500,00 2.500,00 3.000,00 
Custo Total (5) (312,50) (1.187,50) (1.500,00) 
(III) Margem Operacional (4-5) 187,50 1.312,50 1.500,00 
Custos Fixos Identificados (6)   (500,00) 
(IV) Margem de Contribuição (4-5-6)   1.000,00 
    
ATIVIDADE CONTABILIDADE    
Receita Operacional (7) 6.500,00 30.000,00 36.500,00 
Custo Total (8) (1.462,50) (6.937,50) (8.400,00) 
(V) Margem Operacional (7-8) 5.037,50 23.062,50 28.100,00 
Custos Fixos Identificados (9)   (1.000,00) 
(VI) Margem de Contribuição (7-8-9)   27.100,00 
    
(VII) Margem de Contribuição dos Serviços 
(I+III+V) 

5.437,50 25.562,50  

    
(VIII) Margem de Contribuição Global 
(II+IV+VI) 

  29.000,00 

Custos não Identificados (10)   (20.000,00) 
    
Resultado Projetado (VIII-10)   9.000,00 

Tabela 11. Projeção do Resultado – Sistema GECON 

(1) Receita Operacional = menor preço no mercado à vista desta atividade, neste 

caso $ 400,00; 

(2) Custo Total = Gasto com funcionários da atividade fiscal = $ 187,50 (Tabela 

5); 

(3) Custos Fixos da Atividade Fiscal = Gasto com aluguel de software = $ 500,00 

(Tabela 1); 

(4) Receita Operacional = menor preço no mercado à vista desta atividade, neste 

caso $ 500,00; 
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(5) Custo Total = Gasto com funcionários da atividade pessoal = $ 312,50 (Tabela 

5);  

(6) Custos Fixos da Atividade Pessoal = Gasto com aluguel de software = $ 

500,00 (Tabela 1); 

(7) Receita Operacional = Valor do contrato fechado com o cliente, neste caso $ 

6.500,00; 

(8) Custo Total = Preço de transferência das atividades fiscal e pessoal somado 

com os gastos com os funcionários da atividade contabilidade (400,00 + 

500,00 + 562,50 = 1.462,50); 

(9) Custos Fixos da Atividade Contabilidade = Gasto com aluguel de software              

= $ 1.000,00(Tabela 1); 

(10)  Custos não identificados = (Diretoria, Energia, Telefone, Material de 

Expediente, Aluguel do Escritório e Depreciação de Computadores)  

Custo não identificado = 15.000+1.000+700+800+1.000+1.500 = 20.000,00 

 Neste caso específico, dado o seu alto grau de simplificação, o resultado total foi o 

mesmo tanto no sistema ABC como no sistema GECON, fato que raramente será observado 

em situação mais complexas. 

 E agora? Qual decisão a ser tomada, já que pela análise do ABC o Cliente “A” 

apresenta um prejuízo de $ 234,91 e análise feita na ótica do GECON demonstra que o 

cliente possui uma margem de contribuição positiva de $ 5.437,50. 

De acordo com Kaplan e Cooper (1998), analisando as margens líquidas e os 

custos na ótica do ABC, pode-se classificar os clientes da seguinte forma: (a) Clientes 

lucrativos: deve ser estabelecido medidas de proteção caso os concorrentes tentem fazer 

negócios; (b) Clientes não lucrativos: devem ser transformados em clientes lucrativos, 

melhorando os processos internos, negociando melhores relacionamentos no que se refere a 

pedidos e entregas, reduzindo descontos que não sejam associados a redução de custos e 

estabelecendo preços baseados em menus para serviços e recursos especiais. 

Neste exemplo a opção de negociar com o cliente melhores condições é a mais 

adequada, a segunda opção é buscar novos clientes capazes de gerar uma boa lucratividade 

para empresa em detrimento do cliente “A”. Porém, caso essas duas opções não sejam 

possíveis a eliminação do cliente não é aconselhável, pois dificilmente, a eliminação do 

cliente “A” irá implicar em extinguir os custos indiretos a ele alocados e o que será 
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observado é um resultado menor para os outros clientes que passarão a ter que absorver 

uma maior parcela dos custos indiretos, levando a empresa a apresentar piores resultados. 

Na análise através dos dados provenientes da projeção do resultado do GECON 

podemos observar que o cliente “A” possui uma margem de contribuição de $ 5.437,50 e 

que os demais clientes possuem uma margem de contribuição de $ 25.562,50, capaz de 

cubrir os custos fixos e indiretos, levando a concluir que a empresa já atingiu o ponto de 

equilíbrio (Break-even point), ou seja, toda a margem de contribuição gerada pelo cliente 

“A” vai direto para o lucro da empresa, reforçando a decisão de não abandonar o cliente 

“A”. 

No entanto, esta análise também pode induzir a empresa a tomar uma decisão 

errada. Imaginemos agora que por usar apenas o GECON e acreditar que os diversos custos 

daquele cliente sejam os custos diretos, a empresa classifique o cliente como bom e que 

deve ser mantido, sem saber que o cliente consome recursos fixos/indiretos, a empresa não 

fará nenhum esforço para substituir aquele cliente. 

Dessa simples análise pode-se dizer que nenhum dos dois métodos são completos. 

Cada um deles é adequado para um tipo de análise. Cada um deles produz um tipo de 

informação. Caberá ao responsável pela informação alertar o tomador de decisões sobre as 

restrições das informações geradas por cada um desses dois sistemas.  

 

5. Conclusão 

Muitos estudiosos tratam o ABC/ABM como forma antagônica ao GECON, porém 

é viável e mesmo necessário a integração entre esses dois modelos visando se obter maiores 

e melhores informações gerenciais, no caso estudado,  analisar a viabilidade de um cliente.  

O fundamental e desejável seria que a empresa tivesse sempre um sistema flexível 

suficiente que propiciasse todas as informações necessárias que são basicamente as 

seguintes: (a) margem de contribuição de cada objeto de acumulação (GECON); e (b) custo 

de produção de cada objeto de acumulação (gastos diretos e gastos indiretos) (ABC). 

(Martins, 1998) 

No momento em que a empresa tem informações gerenciais a partir de dois 

modelos, como no caso o GECON e ABC, é possível identificar as distorções de 

informações que um ou outro possa evidenciar, obtendo-se, assim, maiores subsídios para a 

tomada de decisão eficaz pelos gestores da empresa, de modo a otimizar o resultado da 

mesma. 
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