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Resumo 
 
Frente às mudanças que estão ocorrendo no setor elétrico brasileiro para formar 
ambiente competitivo, a estrutura das empresas participantes vem sofrendo alterações 
que demandam novas formas de gerenciamento. Na gestão de custos, há diversos 
métodos dentre os quais a Contabilidade por Atividades – CPA. Esta não apenas 
mensura custos, mas também contribui para a geração de informações que propiciam a 
gestão de custos e o aperfeiçoamento dos processos empresariais, bem como subsidia 
decisões estratégicas e operacionais. Neste contexto, o presente artigo apresenta uma 
proposta de metodologia para implantação da Contabilidade por Atividades em empresas 
distribuidoras de energia elétrica, de modo a facilitar o processo e contribuir para a 
infraestrutura de informações de gestão. Inicialmente, tece comentários acerca das 
mudanças no cenário elétrico brasileiro e apresenta a CPA como alternativa à melhoria 
da gestão nas distribuidoras de energia elétrica. Em seguida, expõe os conceitos 
relacionados à Contabilidade por Atividades, evidenciando o processo de implantação. A 
contabilidade financeira do setor elétrico brasileiro e os processos de negócio são 
também explicitados. Por fim, apresenta a metodologia e as conclusões.  
 
 



  

1 Introdução 
 
A demanda por informações para fins gerenciais, contábeis ou não, segue o ritmo das 
mudanças que estão ocorrendo nas organizações, causadas pela globalização da 
economia, progressos tecnológicos, desenvolvimento das comunicações, quebra de 
barreiras ideológicas e relações entre os povos. Essas mudanças no ambiente externo 
provocam mudanças internas nas empresas e tornam a atividade gerencial mais 
complexa. 
 
No setor elétrico brasileiro, o modelo institucional estatal, vigente até 1993, facilitava a 
atividade gerencial pela remuneração garantida sobre os investimentos, tarifas unificadas 
e mercado exclusivo. A partir daquele ano foram iniciadas reformas, estabelecendo nova 
realidade: desverticalização de empresas, licitações de concessões, livre acesso às 
linhas de transmissão, criação da figura do produtor independente, implantação de novo 
órgão regulador, há participantes privados e o mercado deixa de ser exclusivo. 
 
Neste contexto, surge a demanda por informações que possam auxiliar os gestores a 
gerenciar custos e melhorar a qualidade e eficiência das atividades e processos, dentre 
outros. Esta demanda, por sua vez, pode ser suprida pela contabilidade de gestão. 
 
Segundo Atkinson et al (2000, p.37), a contabilidade de gestão “deve fornecer 
informações para a clientela interna: operadores/funcionários, gerentes intermediários e 
executivos”. As informações geradas pela contabilidade devem orientar as decisões 
operacionais e de investimentos, bem como permitir o gerenciamento dos custos e a 
melhoria da performance da empresa. 
 
Para fornecer informações a clientes internos, a contabilidade de gestão utiliza a 
Contabilidade por Atividades - CPA. Boisvert (2000, p. 7) cita: “As práticas em 
contabilidade de gestão estão sendo continuamente revisadas e adaptadas ao meio 
ambiente da empresa [...] A contabilidade por atividades está no centro de renovação por 
que passa a contabilidade de gestão”.  
 
Contudo, a implantação da CPA não é um processo tão simples quanto parece. Os 
escritos demonstram vários modelos assim como várias modalidades de aplicação dos 
modelos, mas pouco discutem o processo de implantação.  Ademais, por meio de 
pesquisa bibliográfica relacionada a custos, percebe-se que os aspectos de custos do 
setor elétrico foram, até esta data, alvo de pouco estudo.  
 
Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo apresentar metodologia para 
implantação da CPA em empresas distribuidoras de energia elétrica. Para tanto, expõe  
brevemente conceitos pertinentes à Contabilidade por Atividades, ao processo de 
implantação da Contabilidade por Atividades,  à contabilidade do setor elétrico brasileiro e  
processos de negócio neste setor. Por fim, apresenta a metodologia e as conclusões.  
 
 
 
2. Fundamentação 
 
 
 
2.1 Contabilidade por Atividades 
 
A CPA é um método de mensuração de custo e desempenho das atividades, recursos e 
objetos de custo. Por meio da identificação e custeio das atividades de uma empresa, 
fornece informações para a tomada de decisões relacionadas, principalmente, à melhoria 



  

dos processos de trabalho. Sua aplicação também pode ser estabelecida para o cálculo 
do custo de produtos, clientes, segmentos de clientes ou outro objeto de custo.  
 
A conceituação da CPA está ligada ao pressuposto que os recursos de uma empresa 
(mão-de-obra, matéria-prima etc.) são consumidos por suas atividades e não pelos 
produtos que fabrica. Consiste em identificar e atribuir custos às atividades e destas aos 
objetos de custos que demandam atividades executadas ou são por elas beneficiados. 
 
Para Brimson (1996, p.79), “o foco da contabilidade por atividades é o entendimento do 
custo e desempenho das atividades significativas e o rastreamento das atividades para 
os objetos finais de custo, como produtos, clientes e funções”.  
 
A CPA se assemelha ao Custeio Baseado em Atividades – ABC quanto aos princípios. 
Conforme Nakagawa (1994, p.41), o ABC já era conhecido e usado por contadores em 
1800 e início de 1900. Porém, o método foi formalizado e divulgado no final da década de 
1980, por Robert S. Kaplan e Robin Cooper. 
 
 Para entender a CPA é preciso definir o que é tarefa, atividade e processo. Boisvert 
(1999, p. 89-93) entende que “a tarefa consiste em um trabalho específico a ser 
realizado”, a atividade é “um conjunto de tarefas efetuadas pela mão-de-obra, bem como 
pelas máquinas em uma empresa”, enquanto o processo é “o conjunto de atividades que 
têm um direcionador comum e um objetivo bem preciso que possa ser identificado ao 
cliente externo ou interno”.   
 
Na CPA, as atividades são segregadas em primárias (operacionais) e secundárias (de 
apoio). Brimson (1996, p. 116) explica as primárias como aquelas envolvidas na criação 
física dos produtos, vendas e assistências pós-vendas. Já as secundárias apóiam as 
primárias fornecendo a elas os insumos adquiridos, tecnologia, recursos humanos e 
outros necessários à execução.  
 
Definidas as atividades que consomem os recursos de uma empresa, a CPA passa a 
identificar o montante dos recursos consumidos pelas atividades e, após, o montante de 
recursos consumidos pelos objetos de custo.  
 
Na CPA, os recursos são destinados às atividades e estas aos objetos de custo por meio 
de direcionadores de custos. Martins (1998, p.103) entende direcionador como “o fator 
que determina a ocorrência de uma atividade. Como as atividades exigem recursos para 
serem realizadas, deduz-se que um direcionador é a verdadeira causa dos custos. 
Portanto, o direcionador de custos deve refletir a causa básica da atividade”.  
 
Os direcionadores de custos são classificados em direcionadores de recursos e 
direcionadores de atividades. Os primeiros têm seu uso na atribuição dos recursos às 
atividades, enquanto os direcionadores de atividades podem ser identificados para tornar 
conhecidos os fatores causadores dos custos com a finalidade de controle operacional 
e/ou para apropriar as atividades aos objetos de custo visando o custeio de produtos. 
 
Para o controle operacional, os direcionadores são os fatores que causam os custos e 
podem fornecer subsídios para as medições de desempenho e tomadas de decisão. No 
custeio de produtos, os direcionadores servem para apropriação do custo das atividades 
aos objetos de custos, conforme demonstra a figura 1. Cabe ressaltar que nem sempre 
há distribuição dos recursos consumidos pelas atividades a todos os objetos de custos. 
Estes podem consumir algumas atividades e não consumir outras.  

 



  

Figura 1: Relação entre recursos, atividades e objetos de custos 

 
Ao reconhecer a relação causal entre os geradores de custos e atividades, e fornecer 
informações sobre a distribuição dos custos indiretos e custos de cada atividade e 
processo da organização, a CPA permite a identificação e gestão dos recursos que são 
consumidos em cada etapa do processo produtivo.  Esta é a sua contribuição maior.  
 
 
 
2.2 O processo de implantação da contabilidade por atividades 
 
As teorias relacionadas à CPA demonstram sua validação como sistema de mensuração 
e informação centrado na gestão dos negócios. Mas o êxito depende do processo de 
implantação. 
 
A implantação, por sua vez, depende da implementação. Enquanto a implementação é 
um conjunto de tarefas a seguir para executar a CPA, a implantação é o estabelecimento, 
a instalação. Segundo Cokins (1996, p.133) é melhor pensar a implementação como 
preparação para o projeto que realiza mudanças e a implantação como a colocação de 
um software e interfaces de bases de dados. Desta forma, há melhor entendimento da 
diferença. 
 
A implantação aborda, principalmente, os aspectos relacionados à estruturação dos 
processos, coleta de dados e construção do modelo da CPA. O processo de implantação  
pode se constituir numa experiência com resultados indesejáveis se aspectos 
relacionados ao entendimento dos conceitos, registros contábeis adequados, adesão da 
administração e empregados, objetivos, coleta e organização dos dados, sistemas 
informatizados e recursos não forem considerados. 
 
Horngren et al (2000, p. 80) citam pesquisas realizadas em empresas no Canadá, Irlanda 
e Nova Zelândia identificando os problemas mais comuns na implantação do ABC: 
definição das atividades e seleção de direcionadores; inadequação de softwares; falta de 
recursos; dificuldade na obtenção de dados; e rejeição da gerência de nível médio. 
 
Buscando facilitar a implantação do ABC e Gestão Baseada em Atividades – ABM alguns 
autores, dentre eles Cokins (1996), Payer et al (1997) e Turney (1991), sugerem etapas a 
executar. As metodologias foram construídas a partir de seus estudos ou experiências.  
 
O quadro 1 cita a metodologia estabelecida por Cokins (1996, p.133), para 
implementação e implantação do ABC/ABM, diferenciando-as. A implantação aborda, 
principalmente, as etapas dois e três da implementação.  
 
 
 
 
 

RECURSOS ATIVIDADES OBJETOS DE
CUSTEIO

Direcionadores de
recursos

Direcionadores
de atividades



  

Etapa Tarefa (implementação) Tarefa (implantação) 
1 Definir os objetivos Identificar os principais processos para 

criar diagramas empresariais 
2 Construir diagramas de processos 

e coleta de dados 
Construir mapas dos processos de 
negócios 

3 Construir um modelo ABC/ABM Identificar atividades principais e de 
apoio 

4 Verificar problemas e 
oportunidades  

Distribuir os recursos para as atividades 

5 Priorizar as oportunidades de 
melhoria  

Adicionar novas atividades, se 
necessário 

6 Explicar as causas dos custos  Mensurar ou estimar os custos do 
trabalho 

7 Selecionar iniciativas  Mensurar ou estimar o custo da compra 
de materiais e serviços 

8 Projetar o impacto de cada 
iniciativa  

Custear objetos de custo 

9 Realizar mudanças  Configurar os dados de custos e 
visualizar processos de negócios 

10 Realizar melhoria contínua dos 
processos. 

Analisar os custos para os insights e 
tomadas de decisão. 

Quadro 1: Metodologia de Cokins  
Fonte: adaptado de Cokins (1996, p.134-149) 
 

As metodologias de implantação do ABC, ou implementação incluindo passos da 
implantação, diferem de acordo com cada autor, embora há etapas idênticas. Neste 
trabalho não são demonstradas todas aquelas encontradas na literatura, porém, a análise 
permite concluir que é necessário ajustar as etapas de acordo com as necessidades de 
cada empresa onde o projeto está sendo realizado.  
 
Outra observação refere-se às explicações efetuadas pelos autores para cada etapa da 
implantação. Elas sugerem os passos a seguir, mas descrevem brevemente como 
realizar a aplicação, tornando oportuna a discussão a respeito do processo de 
implantação, formas de operacionalização do custeio e adequação aos objetos de custo. 
 
 
 
2.3 A contabilidade do serviço público de energia elétrica no Brasil 
 
A regulação para o funcionamento do setor elétrico brasileiro estabelece procedimentos 
para a contabilização. As firmas individuais, autarquias, pessoas jurídicas de direito 
público e privado e Concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica devem adotar 
o Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pelo órgão regulador, 
a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.  
 
O Plano de Contas observa a estrutura do setor elétrico e, a cada modificação desta, 
recebe alterações que possibilitam demonstrá-la. Com a desverticalização do setor, a 
estrutura contempla a realização das atividades de geração, transmissão e distribuição 
por empresas diferenciadas, enquanto a comercialização (venda de energia elétrica) 
pode ou não ser realizada por empresa constituída unicamente para esse fim.  
 
Assim, o Plano de Contas adotado a partir de 01 de janeiro de 2002 estabelece quatro 
atividades: Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização. Compreende, ainda, 
como atividade passível de uso pelas demais, a Administração.  
 



  

Segundo o Plano de contas, o controle do resultado é efetuado por meio das atividades e 
dos cadastros de Unidade Operativa - UO e Unidade Administrativa - UA, de acordo com 
o centro de acumulação de custos. O cadastro de UO é estabelecido para cada Usina, 
Subestação, Linha de Transmissão, Linha de Distribuição, Rede de Distribuição e bens e 
instalações inerentes à Comercialização, enquanto o cadastro de UA é estabelecido de 
acordo com a estrutura organizacional da concessionária ou permissionária. 
 
Os gastos operacionais das empresas do setor elétrico devem ser registrados por 
Naturezas de Gastos (NG). Alguns que passíveis de utilização por distribuidoras e 
comercializadoras de energia elétrica estão descritos a seguir. 
 

NG DESCRIÇÃO 
01 Pessoal 
11 Material 
21 Serviço de Terceiros 
38 Taxa de Fiscalização 
41 Energia Elétrica Comprada para Revenda 
42 Encargos de Uso da Rede Elétrica 
53 Depreciação 
93 Tributos 
95 Provisão 
96 (-) Reversão da Provisão 
99 Outros 

Quadro 2: Naturezas de gastos 

 
O sistema de contabilização do Serviço Público de Energia Elétrica também estabelece a 
obrigatoriedade de adoção das Ordens em Curso. Estas representam um processo de 
registro, acompanhamento e controle para apuração de custos no Sistema Patrimonial. 
Já a estrutura da conta contábil contempla nove dígitos, representando sistemas, 
subsistemas e graus da conta.  
 
Na contabilidade do setor elétrico brasileiro, ao introduzir as atividades e determinar a 
contabilização por UO e UA é mantido o custeio tradicional, mas há inovação quanto à 
forma de apresentação das informações contábeis para a gestão empresarial. Por meio 
da contabilização efetuada é possível perceber que, embora as atividades representam, 
fundamentalmente, a estrutura do setor, há direcionamento à contabilidade de gestão. 
 
 
 
2.4 Os processos de negócios no setor elétrico 
 
Um projeto de implantação da CPA inclui a identificação dos processos. Buscando 
facilitar a classificação das atividades nos processos que as congregam, a Arthur 
Andersen e a International Benchmarking Clearinghouse elaboraram o Esquema 
Universal de Classificação de Processos. O Esquema contém, segundo Player e Lacerda 
(2000, p.33), os “13 processos de negócios que se aplicam a quase todas as 
organizações do mercado”. Como as atividades estão relacionadas aos processos, os 
atributos destas também são pertinentes aos processos: os de apoio compreendem 
atividades de apoio enquanto os operacionais compreendem atividades operacionais. 
 
Valendo-se do Esquema, Player e Lacerda (2000, p.289) citam o estudo de caso da 
empresa americana Tampa Electric Company, onde demonstram os processos e a 
classificação destes para a divisão de distribuição de energia elétrica daquela. A figura 2 
apresenta os processos da Tampa Electric Company. 



  

Figura 2: Classificação dos processos da Tampa Electric Company 
Fonte: adaptado de PLAYER e LACERDA (2000, p.289). 
 

Observando-se a classificação, percebe-se que o estabelecido para a empresa 
americana pode ser validado para a distribuição de energia elétrica brasileira, pois os 
processos incluem características semelhantes ao modelo do setor, ou seja, inclui como 
pertinentes à atividade Distribuição os relativos à estrutura física necessária para o 
transporte da energia, faturamento e atendimento a clientes.  
 
 
 
3  Metodologia para implantação da contabilidade por atividades  
 
A proposta de metodologia para implantação da CPA objetiva contribuir para a sua 
aplicação nas mais diversas empresas e, especialmente, nas distribuidoras de energia 
elétrica.  A metodologia é formada por cinco etapas e observa considerações efetuadas, 
principalmente, por Boisvert (1999), Cokins (1996) e Turney (1991). Para melhor 
compreensão, o quadro 3 mostra  as etapas e sub-etapas da metodologia proposta. 
 

Etapa Descrição 
1 Identificação dos objetivos  
2 Definição das estratégias de implantação: 

- Formação da equipe de projeto 
- Identificação de dados contábeis e estudos de reorganização da empresa 
- O projeto piloto 
- Definição dos usuários e freqüência da informação  
- Projeção dos custos do projeto 

3 Estruturação da Contabilidade por Atividades: 
- Identificação das atividades e processos  
- Identificação dos direcionadores de custos  
- Elaboração do Dicionário de Atividades  
- Contabilização das atividades  
- Custeio dos objetos de custo  
- Criação de relatórios  

4 Análise dos resultados 
5 Escolha de sistemas informatizados 

Quadro 3: Metodologia proposta para a implantação da CPA 

Processos
Operacionais

Processos de
apoio

Realizar planejamento de sistemas

Desenvolver visão e estratégia

Realizar planejamento das operações

Prover serviços administrativos

Desenvolver e gerenciar recursos humanos

Gerenciar os recursos físicos e financeiros

Gerenciar materiais e serviços

Gerenciar relacionamentos externos

Gerenciar informações

Gerenciar melhorias e mudanças

Compreender
mercados e

clientes

Realizar
engenharia e

projeto de
distribuição de

energia

Construir
instalações

Operar
instalações de
distribuição de

energia

Realizar
manutenção em
instalações de
distribuição de

energia

Faturar e
prestar

atendimento a
clientes



  

3.1 Identificação dos objetivos 
 
As teorias relacionadas à CPA demonstram sua validação para o cálculo do custo dos 
mais diferentes objetos, dentre eles produtos, fornecedores, segmentos de clientes, e, 
principalmente, como instrumento de apoio ao gerenciamento de atividades e processos. 
 
Para as distribuidoras de energia elétrica a CPA pode oferecer os subsídios acima 
descritos, a exceção de produtos, pois a energia elétrica e o uso do sistema de 
distribuição são os únicos oferecidos, e, atualmente, este último apenas é percebido 
quando um cliente livre ou outra concessionária ou permissionária usa o sistema da 
distribuidora para transportar energia. 
 
Os objetivos da implantação da CPA para as distribuidoras de energia podem ser o 
conhecimento e gerenciamento das atividades e processos e o custeio de clientes e/ou 
segmentos de clientes. A estes podem ser adicionados: avaliação dos gestores, 
benchmarking, distribuição de resultados etc.. 
 
A implantação da CPA em toda a empresa ou apenas em uma parte depende dos 
objetivos, assim como a definição destes estabelece quais serão os objetos de custo. Por 
estas razões, a identificação dos objetivos deve ser o primeiro passo na implantação. 
 
 
 
3.2 Definição das estratégias de implantação 
 
Identificados os objetivos deve ser traçada a estratégia, ou seja, os caminhos 
necessários para a implantação da CPA. Boisvert (1999, p.82-83) faz algumas 
considerações a respeito da estratégia: 
− que pessoas devem participar da implantação? 
− que informações são necessárias para a implantação? 
− deve-se começar por um projeto piloto? 
− quem serão os usuários e qual a freqüência da informação? 
 
Essas questões devem ser tratadas antes da estruturação da CPA, para aumentar a 
probabilidade de sucesso do projeto. 
 
 
 
3.2.1 Formação da equipe de projeto 
 
Para implantar a CPA é preciso definir a equipe de projeto. Esta tem, conforme Ching 
(1997, p.131), a responsabilidade de “realizar as atividades diárias do projeto; identificar 
as oportunidades de melhoria e estruturar alternativas; confrontar resultados e metas; e 
compilar e carregar o software com os dados do modelo”. 
 
A estrutura da equipe de projeto depende, segundo Turney (1991, p.234), dos propósitos 
deste, tamanho e urgência. Uma ou duas equipes auxiliares formadas por pessoas da 
contabilidade ou marketing e trabalhando em horário não integral é suficiente para um 
projeto pequeno focado, por exemplo, somente num número limitado de produtos. Porém, 
se o objetivo é identificar e gerenciar as atividades e processos empresariais, bem como 
definir o custo de clientes ou segmentos de clientes, a equipe deve ser multifuncional e, 
preferencialmente, trabalhar em horário integral.  
 
As distribuidoras de energia elétrica que pretendem gerenciar atividades e processos e 
definir custos de clientes ou segmentos de clientes podem se valer de uma equipe 



  

formada, por exemplo, por: um contador, um engenheiro eletricista, um gerente 
administrativo de área em que será implantado o projeto piloto e um analista de mercado.  
 
A equipe também pode incluir consultores. Eles têm a função de colaborar para o projeto 
com suas experiências e orientar a implantação. 
 
 
 
3.2.2 Identificação de dados contábeis e estudos de reorganização da 

empresa 
 
A implantação da CPA envolve, segundo Boisvert (1999, p.83), a identificação das 
seguintes informações:  
 
a) Plano de Contas: sua estrutura deve ser conhecida por, pelo menos, um integrante da 

equipe de implantação, porque as informações a respeito dos recursos consumidos 
são obtidas dos registrados contábeis. Player e Lacerda (2000, p.30) destacam: “O 
livro razão geral é a principal fonte de informação de custo para o modelo do ABC”; 

 
b) Sistema contábil: precisa ser entendido e, conforme Kaplan e Cooper (1998, p.23), 

estar com adequada qualidade dos dados para relatórios financeiros para propiciar a 
implantação do ABC. Isto porque os dados contábeis são utilizados pelo ABC; 

 
c) Transferência dos dados contábeis entre sistemas computacionais: Kaplan e Cooper 

(1998, p. 23) recomendam o uso independente de sistemas contábeis financeiros e 
por atividades antes de realizar a integração. A operacionalização envolve a 
capacidade de transferência dos dados de um sistema a outro.  Para tal, é necessário 
avaliar se os dados registrados contabilmente referentes ao consumo dos recursos 
podem ser transferidos à planilhas eletrônicas ou sistema em computador pessoal; e 

 
d) Estudos de reorganização já realizados na empresa: diversas empresas buscam 

reestruturar sua estrutura organizacional. Nos trabalhos realizados com essa 
finalidade pode ocorrer que processos, atividades e tarefas tenham sido identificados. 
A identificação e análise desses estudos possibilita visão preliminar da estrutura. 

 
 
 
3.2.3 O projeto piloto 
 
A CPA pode ser implantada na empresa inteira ou em apenas algumas áreas 
contemplando atividades e processos existentes nestas, ou seja, um projeto piloto, para 
posteriormente abranger o todo da organização. Esta última forma facilita a implantação. 
Player et al (1997; p. 24) citam: “É extremamente difícil e consome muito tempo 
implementar um sistema ABM abrangente sem elaborar antes um piloto”. Os autores 
destacam três vantagens principais de um piloto: aumentar as chances de sucesso; 
limitar o impacto dos erros a uma única parte da empresa e corrigi-los com mais 
facilidade; e obter feedback sobre sucessos e erros mais rapidamente.  
 
Player et al (1997, p.202-205) recomendam a seleção de área ou local para um projeto 
piloto observando-se, dentre outros, a existência de: apoio da gerência de projeto local, 
compreensão dos processos críticos do negócio, disponibilidade de informações e 
oportunidades para melhorar os processos e gerir os custos. Em empresa distribuidora 
de energia elétrica, o piloto pode ser realizado em área de distribuição que atenda aos 
critérios descritos, como manutenção de redes e/ou subestações e linhas de distribuição.  
 



  

3.2.4 Definição dos usuários e freqüência da informação 
 
 A demanda e freqüência dependem do nível organizacional. Atkinson et al (2000, p. 45) 
relatam a necessidade e freqüência da informação para os níveis operacional, gerência 
intermediária e executivo: 
− operacional: as informações devem ser desagregadas, com freqüência até mesmo 

diária, para controlar e melhorar as operações; 
− gerência intermediária: necessita informações com menor freqüência e maior grau de 

agregação; e  
− executivo: a informação contábil gerencial pode ter freqüência menor do que a do 

nível gerencial e deve resumir as transações. 
 
 
 
3.2.5 Projeção dos custos do projeto 
 
Na implantação da CPA deve-se levar em conta a relação custo-benefício do projeto. 
Martin (apud Beuren, 1998, p.30) destaca que a “informação contábil deve, pois, 
necessariamente, ser significativa para os problemas decisoriais do usuário (relevância) e 
não custar mais para ser produzida do que o valor esperado de sua utilização”.  
  
Player et al (1997, p.58-59) destacam que a avaliação deve compreender o custo inicial e 
o custo da manutenção do projeto, porque as ferramentas informatizadas são 
constantemente atualizadas e as organizações mudam rapidamente, alterando as 
atividades e a causa dos custos. Então, é preciso verificar se após a implantação da CPA 
podem ser necessários aperfeiçoamentos dispendiosos o suficiente para que os custos 
superem os benefícios da informação.  
 
 
 
3.3  Estruturação da Contabilidade por Atividades 
 
A implantação da CPA envolve a estruturação de um modelo considerando a 
identificação das atividades e processos, identificação dos direcionadores de custos, 
elaboração do dicionário de atividades, contabilização das atividades, definição e custeio 
dos objetos de custo e criação de relatórios. 
 
 
 
3.3.1 Identificação das atividades e processos 
 
A informação sobre as atividades e processos é obtida com as pessoas que realizam o 
trabalho ou conhecem o trabalho realizado. O lugar onde se encontram todas as 
informações é o local onde o trabalho é realizado, ou seja, os departamentos (UA). 
 
Reunir as informações não é uma tarefa fácil, mas existem técnicas que podem ajudar. 
Nakagawa (1994, p.71) destaca a identificação das atividades através de: observação, 
registros de tempo, questionários, storyboards e entrevistas. Cada uma delas possui 
vantagens e desvantagens quando comparadas às demais. Também, podem ser 
combinadas a fim de produzir melhores resultados. Cabe aos profissionais envolvidos no 
processo de implantação da CPA selecionar a mais adequada, levando em consideração 
os objetivos do projeto, as características da empresa, o grau de precisão e os custos. 
 
Selecionadas as técnicas, é necessário aplicá-las e definir as atividades. Boisvert (1999, 
p.54) descreve a possibilidade de definição das atividades da empresa de duas maneiras 



  

distintas, as quais denomina de metodologias “do menor para o maior” e “do maior para o 
menor”.  “A primeira consiste em: elaborar uma listagem de tarefas; reagrupar as tarefas 
em atividades; e reagrupar as atividades em processos”. Já a metolologia do maior para 
o menor “consiste em: definir os principais processos da empresa; segmentar os 
processos em atividades de primeiro nível; segmentar essas últimas em atividades de 
segundo nível; e segmentar essas últimas em atividades de terceiro nível etc.”. 
 
As necessidades de informação que justificam a implantação da CPA determinam a 
escolha da metodologia. Assim, Boisvert (1999, p.54-55) ressalta que se o objetivo é 
auxiliar a “direção a elaborar as estratégias empresariais, recomenda-se priorizar a 
identificação dos grandes processos de negócios”, mas se a intenção é ajudar na gestão 
cotidiana, será mais apropriado começar pela análise detalhada das tarefas.  
 
O nível de detalhes ou a quantidade de atividades é outro assunto a resolver. Para Bornia 
(2001, p.124), a questão “está intimamente relacionada aos objetivos do sistema. Se o 
objetivo for meramente o cálculo dos custos dos produtos, pode-se usar um menor grau 
de detalhamento. Contudo, se o objetivo for o apoio ao controle operacional e à melhoria 
do processo, é necessário detalhar mais as atividades”.  
 
Definidas as atividades, estas devem ser classificadas em operacionais ou de apoio para 
facilitar o custeio, e agrupadas em processos. Outros atributos também podem ser úteis, 
como medidas de desempenho para cada atividade. Para a identificação dos processos e 
organização das atividades em processos é necessário observar a ligação entre elas.  
 
 
 
3.3.2 Identificação dos direcionadores de custos 
 
Os direcionadores de custos demonstram os fatores causadores dos custos e dividem-se 
em direcionadores de recursos e direcionadores de atividades.  A identificação do 
montante de recursos consumidos pelas atividades, sempre que não houver possibilidade 
de alocação direta, é obtida pela utilização dos direcionadores de recursos. Já os 
direcionadores de atividades servem para vincular as atividades aos objetos de custo. 
 
Para a identificação dos direcionadores de recursos é necessário conhecer quais 
recursos a empresa consome. No setor elétrico, a contabilidade possui registro destes, 
classificados por NG. Estas podem ser segregadas para indicar com mais clareza quais 
recursos são consumidos. Para Pessoal (01) pode haver, por exemplo, os TG: 001 - 
Remuneração fixa; 002 – Férias; 003 - Décimo Terceiro Salário; e 099 – Outros. 
 
Após análise da estrutura dos recursos consumidos torna-se necessário estabelecer 
quanto cada atividade consome destes. O recurso consumido por uma única atividade 
deve ser lançado à atividade que o consumiu, enquanto o recurso consumido por mais de 
uma atividade deve ser repartido entre as atividades que o consumiram.  
 
Os direcionadores de recursos podem ser escolhidos através das mesmas técnicas 
utilizadas para formar o dicionário de atividades. Como exemplo, cita-se: para mão-de-
obra o tempo trabalhado em horas e para veículos o número de quilômetros rodados. 
 
Nas distribuidoras de energia elétrica a obtenção do direcionador tempo trabalhado em 
horas é facilitada pelo estabelecido no Plano de Contas. Para atender a este, é preciso 
anotar o  tempo consumido e calcular o valor a registrar em Ordens em Curso. Por meio 
da vinculação de cada empregado à uma atividade , bem como a uma UO ou UA, e estas 
a uma conta contábil, é possível registrar as horas gastas com investimentos e, 
concomitantemente, as atividades. A figura 3 mostra um exemplo. 



  

 

Figura 3: Registro de tempos  
 
Conhecidos os direcionadores de recursos, é necessário definir os direcionadores de 
atividade. As técnicas para identificação podem ser as mesmas usadas para as 
atividades e direcionadores de recursos, enquanto a obtenção dos dados inerentes a 
estes muitas vezes necessita de implementações computacionais ou manuais. 
 
Os direcionadores de atividades se apresentam quase sempre sob a forma de um 
indicador não-financeiro e a quantidade depende dos objetivos. Se inclui a gestão das 
atividades, devem ser detalhados até que se consiga entender o que faz o custo ocorrer. 
 
 
 
3.3.3 Elaboração do Dicionário de Atividades 
 
Organizar as atividades de forma a facilitar a contabilização e a compreensão destas 
pelos usuários é essencial para a CPA. Isto é possível por meio de um dicionário de 
atividades. 
 
O dicionário é uma lista de definições padronizadas das atividades desempenhadas por 
uma empresa que, segundo Hansen e Mowen (2001, p.395), nomeia a atividade, 
descreve as tarefas da atividade, classifica as atividades como operacionais ou de apoio, 
lista os usuários e identifica os direcionadores de atividade. A função a que pertencem 
bem como as medidas de desempenho podem ser descritas.  
 
Ainda, também pode estar identificado onde se encontram os registros contábeis dos 
recursos consumidos pelas atividades: Resultado (se no Resultado do Exercício), 
Imobilizado (para registos no Ativo Permanente) e ODS (para os recursos consumidos na 
prestação de serviços a terceiros). O quadro 4 exemplifica um Dicionário de Atividades. 
 
 
 
 
 

APONTAMENTO DE HORAS

Matrícula:

Nome:

Mês/Ano:

UO/UA:

Conta contábil:

INVESTIMENTO OPERACIONAL

Dia UO/UA (Detalhe) Atividade nº Hora normal Hora Extra 50% Hora Extra 100%



  

Atividade n° 7.2 : Executar serviços de contas a pagar 
 

Processo n° 7: Gerenciar os recursos financeiros 
 

Descrição da Atividade: compreende o conjunto de tarefas referentes a preparação e 
controle de pagamentos, controle de caixa/banco e outras correlatas. 

 

Tarefas: 
- Receber e analisar documentos para pagamento 
- Verificar saldo bancário 
- Preparar documentos e programar pagamento 
- Analisar e refazer documentos 
- Efetuar pagamentos 
- Emitir correspondências 
- Arquivar documentos 

 

Função:   Financeira 
 

Registro dos recursos consumidos: ( X ) Resultado   (   ) Imobilizado   (   ) ODS 
 

Características:   (   ) Operacional      ( X ) Apoio 
 

Medidas de desempenho: tempo de execução; número de erros 
 

Direcionadores 
 Preferencial: Número de pagamentos por atividade 

Secundários/Arbitrários: Horas trabalhadas  
 

UO e UA envolvidas: Tesouraria 

Quadro 4: Modelo de Dicionário de Atividades 
Fonte: adaptado de The Managerial Cost Accounting Implementation Guide (1990, p. II - 23). 

 
A descrição do direcionador preferencial e direcionadores possíveis – secundários ou 
arbitrários – deve-se a, na prática, nem sempre haver possibilidade de mensurar o 
direcionador ideal. Assim, podem ser usados direcionadores possíveis até que se consiga 
as informações desejadas a fim de não invalidar a implantação. Já a codificação das 
atividades pode ser numérica ou alfa-numérica, dependendo do sistema informatizado, 
com dígitos suficientes para suportar o número de atividades e futuras atualizações. 
 

 
 
3.3.4 Contabilização e custeio das atividades 
 
Na CPA os recursos registrados no livro razão são transferidos às atividades. A 
apropriação é realizada por meio dos direcionadores de recursos observando a 
proporcionalidade estabelecida por estes.  
 
A tarefa parece fácil, mas, segundo Turney (1991, p.269), é comum encontrar centenas 
de contas no livro razão e isso cria desordem no sistema ABC e valor adicional de 
trabalho porque o custo de cada conta deve ser transferido para as atividades.  Para 
solucionar a questão, o autor sugere combinar contas relacionadas. 
 
No setor elétrico, a contabilização estabelece a distribuição dos recursos no resultado por 
UO ou UA. Ademais, o registro dos gastos é segregado por NG às quais geralmente são 
acrescidos TG.  Para a CPA, os TG podem ser combinados desde que seja observado o 
direcionador. Outra consideração refere-se à conta definida pelo Plano de Contas. Esta 
estabelece padrão até o nono dígito, tornando possíveis registros subseqüentes.  
 
Para empresas que pretendem implantar a CPA, é possível registrar o código da 
atividade no sistema contábil, desde que não represente número de lançamentos 



  

superior à capacidade deste. Neste caso, a opção é o registro em sistemas paralelos que 
efetuam lançamentos contábeis e, por meio destes, transferir os dados ao sistema de 
CPA, ou, ainda, a não contabilização das atividades. Usando como exemplo a NG 
Pessoal em uma UA, o registro da atividade Fiscalizar Clientes poderia ser: 

 
Para o registro de recursos utilizados por mais de uma atividade, como por exemplo, a 
depreciação, a contabilização individual traria bastante trabalho de digitação. Não realizar 
os registros ou registrar em centros de reagrupamento conforme o direcionador a 
considerar facilita o trabalho.  
 
Quando da transferência do valor ao sistema de custos por atividades, quer seja do 
sistema contábil ou sistemas paralelos, é preciso verificar em quais grupos estão sendo 
registrados os gastos e, conforme sugere Turney (1991, p.269-270), avaliar se a 
quantidade de dados não produz excesso de trabalho. Neste caso, além de agregar TG 
com iguais direcionadores é necessário reduzir o número de UO ou UA. Ainda, é 
necessário analisar se as taxas de depreciação representam o consumo real do ativo.  
 
Definida a contabilização e ajustes, a CPA deve redemonstrar os custos do razão geral 
de forma que seja revelado como os recursos estão sendo consumidos. A figura 4 
demonstra a tradução do livro razão em atividades e processos. 

Figura 4: Tradução do livro razão em atividades e processos  
Fonte: adaptado de Cokins (1996, p.164) 

 
A análise da figura evidencia a transferência de recursos registrados nos departamentos 
de contabilidade, compras e operações para as atividades relacionadas às compras, 
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indicando como ocorre a realização destas. Segundo Turney (1991, p. 255), a 
transferência dos recursos ao sistema de controle por atividades pode ocorrer, 
basicamente, por meio de downloading ou entrada manual. A forma depende da 
configuração do sistema contábil e do sistema informatizado a ser usado pela CPA.  
 
No custeio das atividades também deve ser levado em consideração o fato de que pode 
haver capacidade não utilizada. Kaplan e Cooper (1998, p.135) estabeleceram uma 
equação que demonstra a relação entre os recursos fornecidos, recursos utilizados e 
recursos não utilizados: 
 

Custo dos 
recursos 
fornecidos 

Custo dos 
recursos 
utilizados 

Custo da 
capacidade não 
utilizada 

 
Para estes autores, os sistemas financeiros “calculam o lado esquerdo dessa equação, 
medindo o valor das despesas organizacionais incorridas para disponibilizar os recursos 
para uso produtivo”, enquanto “os sistemas ABC retificam essa limitação calculando o 
primeiro termo do lado direito da equação”. Então, se o custo total das atividades 
representa o montante dos recursos utilizados, a diferença é a capacidade não utilizada. 
 
 
 
3.3.5 Custeio dos objetos de custo 
 
Para a atual conjuntura onde estão inseridas as distribuidoras de energia elétrica, a 
principal contribuição da CPA está na possibilidade de custeio e gerenciamento das 
atividades e processos. Adicionalmente, ainda é possível identificar o custo das classes 
de consumo: residencial, industrial, comercial, rural, poder público, iluminação pública, 
empresas de serviço público e suprimento, especialmente no que tange à distribuição dos 
recursos consumidos pelas atividades de apoio e as inerentes à função comercial.  
 
As classes devem ser segregadas, preferencialmente, quanto às características de 
consumo: Grupo A e grupo B, pois a estrutura de atendimento varia conforme a tensão. 
Como regra geral, ao grupo A pertencem clientes atendidos em alta tensão (2,3 kV a 
138kV) e ao Grupo B os atendidos em baixa tensão (inferior a 2,3kV).  
 
Ao transferir os recursos para os objetos de custos, é preciso verificar se existe 
capacidade não utilizada. Constatando-se a existência, deve ser avaliada a atribuição ou 
não atribuição a produtos ou clientes. Kaplan e Cooper (1998, p.147) orientam: O custo 
da capacidade não utilizada não é atribuído a produtos ou clientes específicos, mas o 
custo da capacidade não utilizada não deve ser ignorado. [...] a melhor orientação para 
atribuir a capacidade não utilizada pode ser obtida identificando-se a decisão de quem 
levou à criação do excesso de capacidade.  
 
Então, pode-se atribuir tais recursos a um ou mais clientes se esses aceitarem os 
mesmos. Por exemplo, se um cliente adquire serviço com demandas difíceis de prever, o 
fornecedor precisa manter capacidade para atendê-lo. Mas, se todos os clientes realizam 
pedidos de forma previsível e regular, é preciso identificar porque há excesso de 
capacidade e se esta é necessária para futuro crescimento ou expansão. 
 
No custeio dos segmentos de clientes é necessário repartir o custo entre os objetos de 
custo valendo-se dos direcionadores de atividades. Os custos das atividades de apoio 
devem ser transferidos às atividades operacionais e estas aos objetos de custo. Na 
transferência pode ocorrer o fenômeno matemático chamado looping. Allora e Gantzel 
(1996, p.83) explicam-no tomando por base as áreas de Recursos Humanos e Refeitório: 



  

A área de Recursos Humanos deve alocar seus custos ao Refeitório uma 
vez que são decorrentes da quantidade de funcionários [...]. Da mesma 
forma o Refeitório deve alocar os seus custos à área de Recursos 
Humanos, uma vez que são decorrentes da quantidade de funcionários 
para os quais são preparadas as refeições. O looping ocorre porque a 
cada vez que são alocados os custos de uma área para outra, alteram-
se ambos os custos numa rotina matemática infinita.  

 
Atualmente, planilhas eletrônicas e softwares possuem opções para resolver a questão. 
 
 
 
3.3.6 Criação de relatórios 
 
Para usar a informação e estendê-la do projeto piloto a toda a empresa é necessário criar 
relatórios padronizados e, se a linguagem e os equipamentos de informática permitirem, 
oferecer aos clientes internos a oportunidade de elaborar os próprios relatórios.  
 
Os relatórios padronizados devem ser, segundo Turney (1991, p.288), entendíveis, 
relevantes, exatos, oportunos e recentes. Para serem entendíveis, os relatórios não 
devem ser impressos com muitos dados, devem usar a linguagem dos usuários, ser 
preparados para gerentes e trabalhadores, e conter gráficos. A figura 5 mostra um 
exemplo de relatório, onde há identificação das atividades e áreas que as consomem.  

Figura 5: Custo das atividades por departamento/divisão 
Fonte: adaptado de Player e Lacerda (2000, p.103) 

 
Quando da disponibilização dos relatórios, é preciso explicar aos usuários como foram 
construídos e como interpretá-los. Além do aqui demonstrado outros podem ser 
formulados contendo, inclusive, gráficos. Valer-se de gráficos facilita o entendimento do 
usuário, pois a visualização comunica rapidamente sua mensagem. 
 
 
 
3.4 Análise dos resultados 
 
Os procedimentos definidos pela metodologia e aplicados no projeto piloto e, 
posteriormente, em toda a empresa, produzem dados e informações que permitem 
conhecer e gerenciar a empresa. A gestão é realizada a partir da análise destas. 
 
Para Cokins (1996, p.190), os dados referentes às atividades e seu gerenciamento têm 
sido mencionados como um meio para o fim, onde o fim é a decisão e ação tomada. O 
autor destaca modos de identificar e analisar os dados: 
− percepção dos custos dos processos, com nova visão no que tange ao local onde os 

custos são acumulados, passando de departamentos a atividades e processos; 
− análise do custo/benefício das mudanças nos processos; 

Empresa: _________________________                              Período: ___/___
.

Departamento/Divisão Atividade Custo Total da 
Atividade R$

Custo Unitário 
da Atividade R$

Total



  

− análise das causas dos custos, por meio da identificação dos direcionadores e suas 
quantidades para determinar o que causa trabalho e como ocorrem os custos; e 

− análise das atividades, envolvendo a segregação aos empregados existentes quando 
muito concentrado ou a consolidação, quando muito distribuído. 

 
Kaplan e Cooper (1998, p. 147) lembram que na medição do custo das atividades “o 
custo da capacidade não utilizada não deve ser ignorado; existe alguém ou um 
departamento responsável”. É preciso avaliar os relatórios e verificar se há capacidade 
não utilizada, identificar a decisão que levou à criação do excesso e monitorar tais custos.  
 
Então, por meio da análise de relatórios fornecidos pela CPA é possível realizar a gestão 
das atividades. O método possibilita perceber a relação entre as atividades e o consumo 
de recursos, identificar as atividades não essenciais – que não têm valor ao cliente ou ao 
funcionamento da organização, avaliar que benefícios podem ser obtidos com mudanças 
nos processos, evitar trabalhos duplicados e gerir a capacidade não utilizada. 
 
A análise das atividades também permite comparação com o desempenho das melhores 
empresas, ou benchmarking, pois nem sempre uma atividade essencial é desenvolvida 
com eficiência. Quanto à causa dos custos, demonstrada por meio dos direcionadores, a 
compreensão e o gerenciamento destes permite a redução ou exclusão dos custos. 
 
 
 
3.5 Escolha de sistemas informatizados 
 
Ao iniciar a CPA, a empresa não precisa adquirir um sistema informatizado específico 
para conversão dos gastos registrados no livro razão em atividades. Planilhas eletrônicas 
geralmente são passíveis de uso para cálculos a serem efetuados no projeto piloto. Mas, 
para a implantação da CPA em toda a empresa torna-se necessário sistema 
informatizado especializado, em razão do volume de dados a processar. 
 
O sistema pode ser adquirido no mercado ou formulado pela empresa a partir de suas 
necessidades.  Player e Lacerda (2000, p.95) citam três fornecedores de pacotes de 
software de custeio baseado em atividades: NetProphet (Spaling), Metify (Armstrong 
Laing) e Oros (ABC Technologies).  
 
Para sistemas formulados pela própria empresa, é preciso lembrar que há demanda de 
tempo para tal. Assim, a etapa do projeto precisa ser avaliada e, se necessário, realizada 
conjuntamente com a estruturação da CPA. 
 
Cokins (1996, p.203) lembra que os softwares precisam ter características que incluem: 
− modelo capaz de ser modificado concomitantemente por dois ou mais usuários;  
− permissão para amplo número de atividades, recursos, direcionadores e objetos de 

custo; 
− relatórios com múltiplos períodos que permitam análise histórica; 
− facilidade na importação e exportação de dados a outros sistemas; e 
− assistente visual para auxiliar e simplificar a navegação por meio do modelo e dados. 
 
Tanto a formulação do sistema quanto sua compra precisam ser avaliadas quanto aos 
custos de implantação e manutenção, pois esta última pode ter valor elevado. Também é 
preciso observar que, inicialmente, o sistema informatizado deve ser independente do 
sistema contábil financeiro. Segundo Kaplan (1997, p.36-37), sistemas independentes 
facilitam o bom entendimento dos conceitos relacionados ao método e evitam 
“comprometer a relevância e a utilidade do sistema”, já que a contabilidade financeira 
precisa observar limitações impostas pela legislação fiscal e autoridades reguladoras. 



  

4 Conclusão 
 
No setor elétrico brasileiro estão ocorrendo transformações que são verdadeiros desafios 
para os administradores das empresas. A competitividade é introduzida por meio da 
desverticalização, cancelamento de subsídios aos gastos e participantes privados, dentre 
outros, forçando as empresas participantes desta indústria a buscar maior eficiência e 
produtividade.  
 
Nesse novo ambiente, há demanda por informações que possam auxiliar a gerenciar 
custos e melhorar a qualidade e eficiência das atividades e processos. A CPA oferece 
subsídios para atender a essa demanda, porque parte do pressuposto que os recursos 
são consumidos pelas atividades e estas pelos produtos, e identifica os custos por meio 
da utilização de direcionadores, favorecendo a gestão. 
 
No entanto, a implantação da CPA não é um processo simples. Questões essenciais 
como a organização das informações financeiras, estratégia de implantação, estruturação 
e escolha de sistemas informatizados são fundamentais e precisam ser discutidas, para 
que sejam percebidas e evitadas falhas que podem levar à experiência decepcionante. 
 
Neste sentido, o artigo apresenta metodologia para implantação da CPA atividades na 
gestão de empresas distribuidoras de energia elétrica, e, por meio desta, contribui para a 
aplicação da CPA e a integração de sistemas contábeis e de custos nas mais diversas 
empresas, principalmente nas participantes do setor elétrico.  No estudo, podem ser 
destacados: 
− para a implantação da CPA as informações financeiras devem estar corretamente 

registradas;  
− na estratégia de implantação da CPA é preciso contemplar uma equipe de projeto 

multidisciplinar, identificar os dados contábeis pois estes servem de base para o 
cálculo dos custos das atividades, verificar se há possibilidade de transferir os dados 
contábeis a um sistema informatizado de CPA, avaliar a necessidade de um projeto 
piloto, definir os usuários e freqüência da informação e projetar os custos do projeto; 

− o cálculo do custo das atividades deve ser realizado, inicialmente, em sistema 
independente do contábil, para facilitar o entendimento dos conceitos e evitar 
limitações impostas  pela legislação fiscal e autoridades reguladoras; 

− o controle por atividades deve ser estruturado de forma a facilitar aos usuários o 
entendimento dos custos incorridos, contemplando para tal um Dicionário de 
Atividades, relatórios visuais, e calculando o custos das atividades em cada UO e UA, 
porque há colaboração de uma ou mais unidades na formação dos custos; e 

− a contabilização das atividades pode ser realizada conjuntamente com os registros 
financeiros se a organização contemplar sistemas com entrada de dados que 
possibilite registro das atividades. 

 
A metodologia para implantação da CPA contempla etapas e sub-etapas. Contudo, cabe 
lembrar que, embora definidas de forma sequencial, estas podem ser adaptadas 
conforme os objetivos e necessidades empresariais. É possível durante a implantação 
executar simultaneamente mais de uma etapa, quando estas não dependerem de ações 
prévias.  
 
Neste artigo não foi demonstrada a aplicação da metodologia. Esta é encontrada no 
trabalho intitulado “Aplicação de metodologia de implantação de Contabilidade por 
Atividades, no processo faturar e atender clientes, em empresa distribuidora de energia 
elétrica”. 
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